                                                                                                                                                      
Oznámenie  o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie 
v objekte na území mesta Prievidza

Usporiadateľ (vyplní právnická - fyzická osoba)
Názov organizácie- meno a priezvisko ......................................................................................................
IČO...................................DIČ ........................................ dátum  narodenia .............................................
Sídlo – trv. pobyt........................................................................................................PSČ ........................
Tel. č., fax, mobil, e-mail...........................................................................................................................
Štatutárny zástupca.................................................. zodpovedný pracovník..............................................
V súlade s ustanovením § 3 zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení zmien a doplnkov, oznamujeme náš zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Prievidza :
1.Podujatie sa uskutoční dňa .....................................................................................................................
od ............................... do ...............................h, resp. opakovane v dňoch ...............................................
2. Druh podujatia (produkcie, žáner) .........................................................................................................
3. Názov a obsahové zameranie podujatia, účinkujúci
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. Miesto konania podujatia ......................................................................................................................
5. Kapacita miesta podujatia ........................................ Predpokladaná účasť ........................................
Prehlásenie usporiadateľa: „Sme si vedomí našich povinností“ :

	Dodržiavať  ustanovenia zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verených  kultúrnych podujatiach.

Splniť si povinnosti vyplývajúce z autorského zákona v súvislosti s použitím hudobných diel  vo vzťahu k príslušným autorským  zväzom (SOZA, LITA, Slovgram...).
	Dodržať hygienické, bezpečnostné, požiarnické a iné právne predpisy.
Nelepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel, dodržiavať VZN 103/2009 o o podmienkach vylepovania plagátov na území mesta Prievidza.
Dodržiavať zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.
Hlasitosť hudobných produkcií musí spĺňať podmienky podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.
Pri kontrole predložiť výpis z obchodného registra, živnostenský list, stanovy OZ, registrácie, doklad oprávňujúci organizovať kultúrne podujatia a pod.


Podpis a pečiatka usporiadateľa: 			              Dátum prijatia oznámenia: 


..................................................                                               ............................................	

								        za mesto Prievidza 



Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona


Mesto Prievidza, so sídlom Námestie slobody 14, 911 01 Prievidza ako prevádzkovateľ  získava a spracováva osobné údaje, v súlade s článkom 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom prerokovania zámeru usporiadať verejné kultúrne podujatie v objekte na území mesta Prievidza, spracovania vo svojej evidencii a na splnenie zákonných podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä zo zákona č. 369/1991 Zb., č. 138/1991 Zb., č. 211/2000 Z.z.) 
Mesto Prievidza vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú. 
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa. Tento súhlas dávam dobrovoľne do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené Mestu Prievidza.


V Prievidzi dňa ...........................     



Podpis žiadateľa/ov (dotknutej osoby)  ................................................................................................

             

