Dôležitý oznam !!!
Nákupy pre seniorov
Mesto Bardejov zabezpečuje v spolupráci so Slovenským červeným krížom nákupy pre
seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov.

Pre koho sa nákupy realizujú:
-

Seniori nad 65 rokov, ktorí žijú osamelo, majú zlý zdravotný stav a nemajú inú
možnosť nákupu

-

Osoby so zdravotným znevýhodnením, ktorí žijú osamelo a nemajú inú možnosť
nákupu

Čo môže obsahovať nákup:
-

Základné potraviny, chlieb, pečivo, mlieko, mliečne výrobky, trvanlivé potraviny,
mäso, mäsové výrobky, zelenina, ovocie

-

Základná drogéria a hygienické potreby

-

Lieky: nákup, vyzdvihnutie cez e-recept

Kontaktné číslo +421 908 986 764 pre nahlásenie nákupu:
počas pracovných dní v čase 9:00 do 12:00 hod
Objednávku je potrebné zadať najneskôr deň pred rozvozom, pre dodanie nákupu
v pondelok objednať najneskôr v piatok.

Rozvoz nákupov: pondelok, streda, piatok.
Donášku nákupov realizujú dobrovoľníci SČK, ktorí budú mať na sebe uniformu SČK,
legitimáciu SČK na autách s označením SČK.

Osoby pri preberaní nákupu musia mať na tvári rúško a pripravenú hotovosť na
úhradu nákupu.

Dodanie ochranných rúšok seniorom nad 65 rokov na požiadanie.

Kontaktné telefónne číslo pre dodanie rúška : 4862 106
počas pracovných dní v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Ochranné rúška budú vložené do poštovej schránky objednávateľa.
Prosíme označiť schránky viditeľne menom a priezviskom.

Dôrazne apelujeme na tých seniorov, ktorí využijú ponúkané služby, aby v záujme predchádzania
možného zneužitia tejto dobrej myšlienky samosprávy dôsledne dbali na preukázanie sa
preukazom Slovenského Červeného kríža ! Sú na Slovensku skúsenosti dokazujúce, že aj v takejto
napätej dobe sa nájdu „šikovní“ ľudia schopní aj tú najlepšiu myšlienku využiť v prvom rade pre
svoj zištný úmysel – majte to, prosíme vás, na pamäti !

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY – GDPR
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00 321 842, zast.: MUDr. Boris
Hanuščak – primátor, Tel.: (+421) 54/ 48 62 122, E-mail: info@bardejov.sk
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: e-mail: zodpovedna.osoba@bardejov.sk alebo osobne v kancelárii
zodpovednej osoby na Mestskom úrade Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Účel spracovania osobných údajov: distribúcia a doručenie ochranných rúšok na tvár; zabezpečenie nákupov
životne dôležitých potrieb pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov v čase mimoriadnej situácie –
pandémie nového koronavírusu COVID-19 (základných potravín, liekov, hygienických potrieb a pod.)
Právny základ: verejný záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia EP a RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. e)
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Opis kategórií dotknutých osôb: fyzické osoby – obyvatelia mesta (seniori nad 70 rokov, ktorí majú zlý
zdravotný stav a nemajú inú možnosť nákupu alebo osoby so zdravotným znevýhodnením, ktorí žijú osamelo
a nemajú inú možnosť nákupu
Rozsah spracúvaných osobných údajov: osobné údaje nevyhnutné na splnenie účelu, najmä titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefonický kontakt
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude sa realizovať
Doba uchovávania osobných údajov: počas vyhlásenej mimoriadnej situácie – pandémie nového koronavírusu
COVID-19, resp. do pominutia účelu
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Neuskutočňuje sa
Mesto Bardejov po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu
osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto Bardejov 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.

Práva dotknutej osoby
právo na prístup k osobným údajom

áno

právo na opravu osobných údajov

áno

právo na vymazanie osobných údajov

áno

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

áno

právo na prenosnosť osobných údajov

áno

právo namietať spracúvanie osobných údajov

áno

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

áno

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na
informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje
poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie
týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude
technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné
alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo
doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v
prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu
spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad,
môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali
používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu
byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré
ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných
údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných
strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy
podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje
sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231
3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

