
Súhlas dotknutej osoby – uchádzač o zamestnanie 
vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov v zmysle GDPR – Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj  Zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Dolu podpísaný:          ...................................................................................................................................... 

 

trvalým bydliskom:     ...................................................................................................................................... 

(ďalej len „dotknutá osoba) 

 

udeľujem / neudeľujem * 

 

prevádzkovateľovi:             Názov: Centrum sociálnych služieb Slniečko 

 

IČO:  00632473                  Sídlo:   Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica 

 

 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby nasledovne: 

 

Udelený súhlas  na spracúvanie osobných údajov je na obdobie:  ........ rokov, respektíve do odvolania 

súhlasu na spracovanie osobných údajov, ktorý môžem odvolať kedykoľvek, pričom odvolanie súhlasu nemá 

vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na tomto súhlase pred jeho odvolaním. 

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a RE č. 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ako aj a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Prehlasujem, že som sa oboznámil s informačnou povinnosťou prevádzkovateľa podľa GDPR a zákona  

č. 18/2018 Z. z. ešte pred udelením tohto súhlasu a som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 tohto  

zákona upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.    

 

Prehlasujem, že osobné údaje mnou poskytnuté prevádzkovateľovi sú pravdivé a aktuálne. 

 

 

V ...................................   dňa: ..........................             .................................................................................. 

            podpis dotknutej osoby (uchádzača o zamestnanie) 

 

* nehodiace sa prečiarknite

 

Účel a rozsah  

účel - vytvorenie a udržovanie evidencie uchádzačov o zamestnanie a overenie informácií poskytnutých v profesijnom 
životopise osobných referencií dotknutej osoby u tretích osôb. 

rozsah -  titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, podpis, fotografia, osobné 
údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, v motivačnom liste a ďalšej dokumentácii 
pripojenej k žiadosti (potvrdenia, osvedčenia, záznamy z osobného pohovoru). 


