
Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 

 

Dotknutá osoba: (uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby) 

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Telefónne číslo / e-mail: 

 

(ďalej len „dotknutá osoba“) 

 

Prevádzkovateľ:  
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 

Hlavné námestie 8, 814 22 Bratislava 

e-mail: podatelna@sudnarada.gov.sk 

 

Zodpovedná osoba (ZO) / Data Protection Officer (DPO):     

e-mail: zodpovednaosoba@sudnarada.gov.sk 

 

 (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním 

svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom 

liste (uviesť zoznam osobných údajov, ktoré bude prevádzkovateľ spracúvať na vymedzený 

účel, vrátane osobných údajov slúžiacich na identifikáciu dotknutej osoby v informačnom 

systéme osobných údajov; napr. meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail, dátum 

narodenia, fotografia, a pod.) na účel evidencie vhodných uchádzačov o zamestnanie vo 

vlastnej databáze prevádzkovateľa. Dané osobné údaje budú uchované po dobu piatich 

mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú 

profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos 

osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.  

 

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je 

dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na 

adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu 

nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby.  

 

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo: 

 žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie 

alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; 

 namietať spracúvanie svojich osobných údajov; 

 na prenosnosť osobných údajov; 

 podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov 

SR. 

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli 

poskytnuté slobodne. Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola oboznámená prevádzkovateľom  

s informáciami podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

V....................... dňa.................……..                        …………….. podpis dotknutej osoby 
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