
 

 

Súhlas 
dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov 

podľa čl. 6  v spojení s čl. 7 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 679/2016 a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v platnom znení 

Článok 1 -Podmienky vyjadrenia súhlasu 

Prevádzkovateľ: 

Obchodné meno: Spoločnosť pre skladovanie, a.s.   
Sídlo:   919 33 Trakovice 461, korešpondenčná adresa: Šumavská 38, 821 08 Bratislava 
IČO:  47 400 781 
Zápis v registri:  Okresný súd Trnava, vložka číslo: 10607/T 

 
 (ďalej len „prevádzkovateľ) 
Dotknutá osoba: 
Titul, meno, priezvisko, adresa:  ........................................................................................................................... 
 (ďalej len „dotknutá osoba”)         
   
1.1 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem na spracúvaní jej osobných údajov na 

účel: 

 evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej ako „účel“).  

1.2 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že ma záujem na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu 

spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:  

1.1. identifikačné údaje, 

1.2. kontaktné údaje, 

1.3. údaje o vzdelaní, pracovných skúsenostiach a záľubách, 

1.4. fotografia a 

1.5. iné uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania a životopise. 

1.3 Prevádzkovateľ týmto informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so 

spracúvaním jej osobných údajov, a to písomne na adrese sídla alebo prostredníctvom mailu na 

zo_oou@transpetrol.sk  

Článok 2 -Súhlas 

2.1 Dotknutá osoba berie vyhlásenia prevádzkovateľa v rozsahu bodov 1.1 až 1.2 tohto súhlasu na vedomie 

a  vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov: 

2.1.1  na účel podľa bodu 1.1 tohto súhlasu; 

2.1.2 v rozsahu podľa bodu 1.2 tohto súhlasu; a  

2.1.3 po dobu 5 rokov. 

2.2 Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola pred poskytnutím tohto súhlasu informovaná o jej práve kedykoľvek 

tento súhlas odvolať podľa bodu 1.3 tohto súhlasu.  

 

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

podpis dotknutej osoby 

 
Prevádzkovateľ 

Spoločnosť pre skladovanie, a.s., 919 33 Trakovice 461, korešpondenčná adresa: Šumavská 38, 821 08 Bratislava,  
IČO: 47 400 781 DIČ: 2023843382, zapísaná v OR Okresný súd Trnava, vložka číslo: 10607/T 

 
 


