Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.,
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Údaje o Poskytovateľovi: ....................................................................................................
(meno, priezvisko, adresa)
Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza,
tel.: 046/511 19 11, e-mail: sekretariat@smmpd.sk
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Osobné údaje Poskytovateľa:
Účely spracovania: § 13, ods. 1, písm. a-f zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ
nebude
do doby pominutia účelu

1. Fotokópia potvrdenia o dosiahnutom vzdelaní
2. Fotokópia - občiansky preukaz
3. Fotokópia - preukaz poistenca (zdravotná poisťovňa)
4. potvrdenia o príjme
5. potvrdenie o trvaní pracovného pomeru (fotokópia prac. zmluvy)
6. potvrdenie o vysporiadaní nedoplatkov voči mestu Prievidza a jej org.

áno/nie*
áno/nie*
áno/nie*
áno/nie*
áno/nie*
áno/nie*

Svojím podpisom dobrovoľne potvrdzujem, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v zmysle Zákona 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby
uchovávania osobných údajov. Súhlas môže byť rozšírený aj o účely uvedené nižšie. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv
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Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.,
T. Vansovej 24
971 01 Prievidza
a povinností. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje
inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Práva Poskytovateľa osobných údajov:
- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne
odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa,
- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom
a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby
alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu: Úradu na ochranu
osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom
sídle prevádzkovateľa www.smmpd.sk v časti Prístup k informáciám / Ochrana osobných údajov.

V Prievidzi dňa .........................................

____________________
podpis poskytovateľa
* Nehodiace sa škrtnúť
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