Súhlas so spracovaním osobných údajov
poskytnutý v zmysle článku 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a zákona č. 18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“)

Dotknutá osoba: (uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby)
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/email:
(ďalej len dotknutá osoba)
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno a právna forma:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
Kontaktné údaje:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
štátna príspevková organizácia
Slovenská 11 A, 940 34 Nové Zámky
17336112
tel. č. + 421 35 6912 111, e-mail: email@nspnz.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Ako dotknutá osoby týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. so
spracúvaním mojich nasledovných osobných údajov, ktoré boli získané za účelom zaradenia do
databázy uchádzačov o zamestnanie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky:
• titul, meno a priezvisko,
• dátum narodenia,
• adresa bydliska a kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa)
• najvyššie dosiahnuté vzdelanie, doplňujúce vzdelanie (odborné kurzy, špecializácie)
• údaje o priebehu doterajšej pracovnej kariéry
• údaje o ďalších schopnostiach uvádzané v životopise
• osobné údaje, týkajúce sa bezúhonnosti
Informácie budú spracovávané a uchovávané u prevádzkovateľa na účel evidencie databázy
uchádzačov o zamestnanie a opätovného oslovenia s pracovnou ponukou po dobu 6 mesiacov.
Po uplynutí tejto lehoty sa prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť všetky predložené doklady dotknutej
osobe, ak o to dotknutá osoba požiada. Zároveň sa prevádzkovateľ zaväzuje zlikvidovať
predmetné osobné údaje, keďže uplynutím lehoty uvedenej v tomto súhlase účel ich
spracúvania skončil.
Ako dotknutá osoba som si vedomá, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s
ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného
odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia
prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ si je vedomý toho, že uvedené osobné údaje boli poskytnuté
na účel vedenia vlastnej databázy uchádzačov o zamestnanie a na účel prípadného opätovného
kontaktovania s dotknutou osobou, a teda spracúvané osobné údaje nebude sprístupňovať ani
poskytovať tretej strane.

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

..........................................................
podpis dotknutej osoby

