
Súhlas dotknutej osoby 
vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov v zmysle GDPR – Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj  Zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Dolu podpísaný:             ............................................................................................. Tel. číslo: ..................................... 

 

Adresa pobytu:  .................................................................................................................................................................  

(ďalej len „dotknutá osoba) 

  

Prevádzkovateľovi:        Názov:   ....................................................................................................................................... 

 

IČO:  .......................          Sídlo:   ...................................................................................................................................... 

 

ktorý požiadal o súhlas na spracovanie osobných údajov dotknutej osoby na nižšie uvedený účel a poskytol 

k udeleniu súhlasu nasledovné informácie: 

 

Informácie o spracovaní osobných údajov 

    Účel  
( Uveďte účel na ktorý potrebujete spracúvať osobné údaje ) 
 
 

    Právny základ 
Čl.6, ods.1. písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
2016/679 (GDPR) - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním 
svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely 

    Kategória dotknutých osôb Klienti a iné fyzické osoby ... ( Uveďte kto sú dotknuté osoby ) 

    Kategória osobných údajov bežné osobné údaje (meno, priezvisko, tel. číslo, adresa pobytu) 

    Lehota na vymazanie osobných údajov ( Uveďte ako dlho budete údaje uchovávať )  

    Kategória príjemcov Orgány územnej samosprávy (VÚC, okresný úrad, obec, ...),   

    Označenie tretej krajiny / medzinárodnej organizácie prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje 

    Bezpečnostné opatrenia / technické / organizačné / 
Dokumentácia bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Smernica 
Bezpečnostná politika 

 

Práva dotknutej osoby 

 právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú (vrátane práva na potvrdenie, či sú osobné údaje 

spracúvané), 

 právo na opravu nesprávnych osobných údajov, 

 právo na vymazanie (zabudnutie), 

 právo na obmedzenie spracúvania údajov, 

 právo na prenosnosť údajov   

 právo namietať spracúvanie údajov na základe oprávneného záujmu prostredníctvom e-mailu zaslaného na 

adresu zodpovednej osoby: brosland@brosland.eu,   

 právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

Dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účel uvedený v informáciách 
o spracovaní osobných údajov. 
Tento súhlas  dávam do odvolania 

 

Čestné prehlásenie 
Prehlasujem, že som sa oboznámil s informáciami prevádzkovateľa podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. ešte pred 

udelením tohto súhlasu a som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 tohto  zákona upravujú povinnosti 

prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.    

Prehlasujem, že osobné údaje mnou poskytnuté prevádzkovateľovi sú pravdivé a aktuálne. 

 

 

 

V .................................   dňa:  ................                                podpis:       ..................................................  

 


