
Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Meno, priezvisko, titll ..........................................................................................................

Adresa bydliskal ....................................................................................................................

Podpisom iohio doktmenit tdeľtjem prevádzkovaieľovil
Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava, IČO: 00328758
/ďalej len prevádzkovateľ“/

súhlas  so  spracúvaním  mojich  osobných  údajov  na účel evidencie  uchádzačov  o zamestnanie  vo  vlastnej 
databáze  prevádzkovaieľa.  Pre  ienio  účel  súhlasím  so  zaradením  do  daiabázy  tchádzačov  o zamesinanie 
prevádzkovaieľa, a io v rozsahtl

 meno, priezvisko, titl
 foiografa
 dáitm narodenia
 adresa irvalého /prechodného bydliska (tlica, číslo, mesio, PSČ)
 koniakiné údaje (mail, ielefón)
 pracovno-právny vzťah (súčasné a predchádzajúce zamesinanie/a v rozsahtl adresa zamesinávaieľa 

a pracovné zaradenie)
 dosiahntié vzdelanie (súčasné, siredné, vysokoškolské)
 absolvované ktrzy a školenia
 osiainé údaje zo živoiopist

Dané osobné údaje btdú evidované po dobt 1 roka a po tplyntt iejio doby btdú zlikvidované

Pred tdelením súhlast som bol/a informovaný/-á o nasledtjúcich sktiočnostachl
 moje osobné údaje,  kiorých poskyintte je dobrovoľné, btdú tchovávané počas obdobia plainost 

súhlast a nebtdú spracúvané na žiaden iný účel, než na ien, na kiorý boli získané
 ako doikntiá osoba mám právo požadovať od prevádzkovaieľa prísitp k mojim osobným údajom, 

kioré  sa  ma iýkajú,  právo  na  ich  opravt  alebo  vymazanie,  alebo  obmedzenie  spracúvania,  právo 
namieiať prot spracúvanit, ako aj právo na prenosnosť údajov

 v odôvodnenom prípade mám ako doikntiá osoba právo podať sťažnosť dozornémt orgánt, kiorý je  
Úrad na ochrant osobných údajov Slovenskej reptbliky

 beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do ireiej krajiny sa netsktiočňtje
 beriem na vedomie, že nedochádza k atiomatzovanémt rozhodovanit, vráiane proflovania

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a io aj pred tplynttm doby, na kiorú bol ienio súhlas tdelený, môžem 
ako doikntiá osoba tplainiť nasledtjúcimi spôsobmil

 emailovot žiadosťot zaslanot na adrestl maria.sandorovaroznava.sk
 ielefonicky 058/7773238
 zaslaním  písomnej  žiadost na  adrest  sídla  prevádzkovaieľa  s  tvedením iexit  „GDPR –  odvolanie 

súhlast“ na obálke.

Odvolanie súhlast nemá vplyv na zákonnosť spracúvanit vychádzajúceho zo súhlast pred jeho odvolaním 
a je účinné dňom jeho dortčenia.

Doikntiá osoba vyhlastje, že poskyintié osobné údaje sú pravdivé, akitálne a boli poskyintié slobodne na 
obdobie 1 roka odo dňa dortčenia žiadost.

V Rožňave, dňa .............................                                      ................................................
                                                          podpis


