
       

S Ú H L A S 

dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov 

Meno a priezvisko dotknutej osoby*:...............................................................................  

Meno a priezvisko zákonného zástupcu dotknutej osoby*:...............................................  

 

potvrdzujem, že som bol/a v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľom, spoločnosťou SLOVNAFT, a.s, Vlčie hrdlo 
1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 alebo ním povereným zástupcom vopred informovaný/á o účele, 
podmienkach a subjektoch spracúvania osobných údajov, ochrane práv a právom chránených záujmov 
dotknutých osôb a  

s ú h l a s í m 

so spracúvaním a uchovávaním svojich osobných údajov uvedených v tomto tlačive a predložených 
dokumentoch – žiadosti, motivačnom liste, hodnotení školy a vysvedčeniach (s výnimkou rodného 
čísla, ktoré bolo pred poskytnutím dokumentu znehodnotené) spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. Účelom 
spracúvania osobných údajov je: 

- zaradenie do výberového procesu programu VEKTOR, určeného pre žiakov vybraných stredných 
odborných a stredných priemyselných škôl, 

- zasielanie informácií o programoch spoločnosti SLOVNAFT, a.s. určených pre študentov 
a absolventov.  

Dotknutá osoba poskytuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu 4 rokov odo dňa podpisu 
tohto súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. V prípade, že dotknutá osoba predmetný 
súhlas písomne neodvolá, uplynutím posledného dňa doby, na ktorú bol súhlas daný, prevádzkovateľ 
osobné údaje zlikviduje a to ich trvalým výmazom z databázy kontaktov a znehodnotením dokumentov 
poskytnutých spoločnosti SLOVNAFT, a.s. 

Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola poučená o svojich právach uvedených v § 28 Zákona a  to najmä 
právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: 

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom 

systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia 
podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a 
vyhodnocovania operácií, 

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na 
spracúvanie, 

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 

ktoré sú predmetom spracúvania, 
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania 

úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, 

ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. 

Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasí 
s ich využitím k vymedzenému účelu. 

 

V Bratislave, dňa  ..............................   ..........................................................  

*nehodiace sa prosím škrtnite  dotknutá osoba*/zákonný zástupca (meno, 
vzťah k dotknutej osobe a podpis) * 


