
 

Súhlas dotknutej osoby  

so spracovaním osobných údajov 

 
udelený v zmysle  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR)  a 

podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o ochrane osobných údajov“) 

 

Dotknutá osoba:  

 

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

titul, meno a priezvisko, adresa 

 

Prevádzkovateľ:           Trstenské technické služby – T T S, s.r.o., ul. J. Hertela 323, 028  

 01 Trstená, IČO: 46 941 037 

 

Dotknutá osoba týmto dáva prevádzkovateľovi svoj písomný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje 

v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentoch o prijatie do pracovného pomeru (žiadosť o prijatie do 

pracovného pomeru,  životopis ..........)   

- meno, priezvisko, titul, adresa tel. kontakt, e-mail, dátum  narodenia, trvalý pobyt príp. fotografia, 

- doklad o vzdelaní, pracovné skúsenosti, 

- zdravotná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie 

- iné údaje obsiahnuté v žiadosti o prijatie do pracovného pomeru 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, spôsobilosti  

 

   Súhlasím   Nesúhlasím 

Účel spracúvania osobných údajov:  vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe 

žiadosti dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Právny základ spracúvania: súhlas – článok 6, ods.1 písm. a)  GDPR 

Tento súhlas dotknutá osoba podpísaný priloží ako prílohu k dokumentom o prijatie do pracovného 

pomeru, ktoré zasiela na adresu prevádzkovateľa uvedenú pri informácii o voľnom pracovnom mieste. 

 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia dokumentov 

o prijatie do pracovného pomeru po dobu ukončenia prijímacieho konaniu v súlade 

s registratúrnym plánom prevádzkovateľa.  

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol 

tento súhlas udelený) a to nasledujúcimi spôsobmi: 

a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu tts@trstena.sk, 

b) telefonicky 043/5310 105 

c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie 

súhlasu“ na obálke. 

 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho 

odvolaním. 
 
Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu 

povinnosť v súlade s článkom 13 nariadenia GDPR.  

 

V .....................................dňa ............................ 

 

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

             podpis dotknutej osoby 


