
Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

Odo dňa 25.5.2018 je účinný zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

Dotknutá osoba (údaje dotknutej osoby) 

Meno a priezvisko:  ................................................. 

Adresa:   ................................................. 

Telefónne číslo / email: ................................................. 

(ďalej len „dotknutá osoba“) 

Prevádzkovateľ  

Mesto Krásno nad Kysucou 

Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

IČO 00314072 

Tel.: +421 41 4385 200  Email: info@mestokrasno.sk 

Identifikačné a kontaktné údaje zástupcu: ......................................................................... 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ................................................................................ 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi - Mesto Krásno nad 

Kysucou, IČO 00314072 so spracúvaním svojich osobných údajov  podľa § 9  zák.č. 

18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade 

súhlasu so zadaním uvedených osobných údajov, prosím označte do štvorčeka „x“, 

v prípade nesúhlasu nechajte pole voľné.  

Titul, meno a priezvisko      ▯ 

Rodné číslo        ▯ 

Adresa trvalého pobytu      ▯ 

Email:         ............... 

Telefón:        ............... 

Korešpondenčná adresa      ▯ 

vypísať ak je iná ako trvalý pobyt:           ............... 

Dátum narodenia       ▯ 

Národnosť:        ............... 

Pohlavie:        ............... 

Kvalifikácia a odborn,0é zručnosti     ▯ 

Pracovná história (doteraz vykonávané zamestnania)  ▯ 

Záujem o prácu / preferencie      ▯ 

mailto:info@mestokrasno.sk


Údaje o zdrav. stave oznámené dobrovoľne    ▯ 
na účel ............................................................................................................................. . 

 Dané osobné údaje budú uchované po dobu ............... (uviesť dobu spracúvania 

primeranú sledovanému účelu spracúvania) . Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. 

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 

 Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú 

poskytnuté 

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

(identifikovať príjemcov alebo kategórie príjemcov: t.j. či sa osobné údaje budú poskytovať 

sprostredkovateľom, tretím stranám – ak príjemcovia neexistujú, informácia sa vynechá; 

príjemcom nie sú orgány verejnej moci). 

 Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani 

medzinárodnej organizácii (ak sa zamýšľa, vyžaduje sa identifikácia tretej krajiny / 

medzinárodnej organizácie a identifikácia tzv. primeraných záruk). 

 Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je 

dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na 

adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. 

 Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej 

žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo: 

 žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie 

spracúvania svojich osobných údajov, 

 namietať spracúvanie svojich osobných údajov, 

 na prenosnosť osobných údajov, 

 v prípade nejasnosti sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté 

slobodne. 

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

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

                          podpis dotknutej osoby 
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