
 
 

Súhlas dotknutej osoby  

so spracovaním osobných údajov 
udelený v zmysle  čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej 

len „GDPR)  a podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) 
 
 
Dotknutá osoba:  
.......................................................................................................................................................  
titul, meno a priezvisko, adresa 

 

Prevádzkovateľ:           Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12, IČO: 00329924 
 
Zodpovedná osoba:       www.osobnyudaj.sk 

 
Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas, aby spracúval 
jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentoch o prijatie do pracovného 
pomeru (prihláška do výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra obce, výpis z registra 
trestov a životopis)  - meno, priezvisko, titul, adresa, vzdelanie, pracovné skúsenosti, tel. kontakt, 
e-mail, dátum  narodenia, fotografia.  
 

Účely spracúvania osobných údajov:  

- výberové konanie na obsadenie pracovného miesta u prevádzkovateľa na pozíciu hlavný 
kontrolór obce Jakubany 

 

Právny základ spracúvania: súhlas – článok 6, odst.1 písm. a)  GDPR 

 
Tento súhlas dotknutá osoba podpísaný  priloží ako prílohu k prihláške na voľbu hlavného kontrolóra 
ktoré zasiela v zalepenej obálke na adresu: Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany  
 
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia  dokumentov  vo 

forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, 

na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú 

spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického 

výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 za predpokladu prijatia primeraných 

technických a organizačných opatrení vyžadovaných nariadením na ochranu práv a slobôd 

dotknutých osôb.  

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
 
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od 
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na  výmaz 
osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na 
webovom sídle prevádzkovateľa www.jakubany.sk v časti Ochrana osobných údajov. 
 
Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu 
povinnosť v súlade s článkom 13 nariadenia GDPR.  
 
 
V ............................... dňa ..................... 
 
       ..............................................  
            podpis dotknutej osoby 


