Uchádzač o zamestnanie:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydliska (adresa):
týmto udeľuje spoločnosti:
Správca:
ZAPA beton SK s r.o.
sídlo: Vajnorská 142, 830 00 Bratislava
IČO: 35814497
zapísaná v Obch. registre Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 24344/B
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s., účet: SK0511110000001428206004
tel .: +4210249105411, email: zapa@zapa.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov
osoby uchádzajúce sa o zamestnanie
Poskytujem podpisom tohto dokumentu spoločnosti ZAPA beton SK s r.o. súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, fotografie,
adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo, kvalifikačné
predpoklady, prehľad predchádzajúcich zamestnaní, rozsah a doba výkonu práce v
jednotlivých činnostiach, získané vzdelanie , absolvované kurzy, školenia, certifikáty,
jazykové zručnosti, ďalšie vedomosti a zručnosti, oblasť pôsobenia, občianstvo a osobné
záujmy na účely účasti vo výberovom konaní.
Súhlasím s tým, aby moje vyššie uvedené osobné údaje boli spracovávané po obdobie
výberového konania, tj. po dobu výberu uchádzača o zamestnanie na voľnú pozíciu, a potom
ešte po dobu maximálne šiestich mesiacov po skončení príslušného výberového konania.
Beriem na vedomie, že v prípade odvolania tohto súhlasu skončí moja účasť v príslušnom
výberovom konaní, a to nezávisle od toho, v akej fáze sa toto výberové konanie nachádza.
Prehlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som poskytol /a správcovi, sú pravdivé a presné.
Beriem na vedomie, že v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov som povinný / a bez
zbytočného odkladu oznámiť túto zmenu správcovi.

Podpis

...................................

Súhlasím s tým, aby moje vyššie uvedené osobné údaje boli spracovávané aj po skončení
výberového konania po dobu jedného roka s cieľom zaradiť do evidencie uchádzačov do
zamestnania a informovanie o výberovom konaní na pozíciu, ktorá zodpovedá mojim
kvalifikačným predpokladom.

Podpis ………………………

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie:
Beriem na vedomie, že:
- mám právo získať potvrdenie o (ne) spracovávanie svojich osobných údajov a na prístup k
svojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú;
- mám právo na opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo
neúplné;
- mám právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ak sú
splnené podmienky dané zákonom;
- mám právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ma týkajú;
- mám právo na prenesenie svojich osobných údajov k inému správcovi;
- vzhľadom na to, že osobné údaje sú spracovávané na základe môjho súhlasu, mám právo
súhlas so spracovaním takýchto osobných údajov kedykoľvek odvolať;
- ak sa budem domnievať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnymi
predpismi, mám právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu
osobných údajov.

V …………………………..
Dňa ………………………..

Podpis

...................................

