
Vyhlásenie dotknutej osoby o     súhlase so spracovaním osobných údajov

poskytnutý  v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
len "Nariadenie").

Dotknutá osoba : .....................................................................................................................

Prevádzkovateľ : TOP recruitment s.r.o., IČO: 50171283, so sídlom Grösslingová 71, 811 
09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom v Bratislave I, 
v odd. Sro, vl. Č 109240B, emailový kontakt: office@toprecruitment.sk.

Účel, rozsah a doba spracovania osobných údajov.

Dotknutá osoba týmto poskytuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov  pre  účely  sprostredkovania  zamestnania.  Osobné  údaje  budú  prípadne
prevádzkovateľom odovzdávané tretím osobám  -  potenciálnym zamestnávateľom dotknutej
osoby,  ďalším sprostredkovateľom práce  a  osobám spracúvávajúcim   osobné  údaje  pre
prevádzkovateľa.
Súhlas  sa  vzťahuje  na  všetky  činnosti  (spôsoby)  a  formy  spracovania  vykonávané
prevádzkovateľom pre uvedený účel.
Pre  naplnenie  účelu  spracovania  bude  prevádzkovateľ  spracovávať  osobné  údaje
poskytnuté  dotknutou  osobou  v  rámci  svojho  životopisu,  vrátane  najmä  týchto  kategórií
(typu) identifikačných a kontaktných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a
emailovú adresu dotknutej osoby.
Po naplnení účelu spracovania prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje (vymaže či zničí), ak
nebude daný iný právny titul pre ich ďalšie spracovanie (ako je tento súhlas).

Právo súhlas odvolať.
Dotknutá  osoba  berie  na  vedomie,  že  tento  súhlas  môže  bez  akýchkoľvek  podmienok
odvolať, pričom za týmto účelom možno použiť vyššie uvedené kontakty na prevádzkovateľa.
V prípade odvolania súhlasu je prevádzkovateľ povinný o takomto odvolaní informovať aj
osoby,  ktorým boli  osobné údaje  odovzdané,  ibaže je  prevádzkovateľovi  známe, že tieto
osoby už majú na spracovanie samostatný právny titul. Dotknutá osoba berie zároveň na
vedomie, že prípadným odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných
údajov vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Poučenie o ďalších právach dotknutej osoby podľa Nariadenia.
 Právo  na  prístup  k  osobným  údajom.  Ak  požiada  dotknutá  osoba  o  informáciu

o spracovaní  svojich  osobných  údajov,  je  mu  prevádzkovateľ  povinný  poskytnúť
potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú aktuálne spracovávané, a ak je to
tak,  dotknutá  osoba  má právo  získať  prístup  k  spracovávaným osobným údajom
(  vrátane  ich  kópie)  a  k nasledujúcim  informáciám:  účely  spracovania,  kategórie
dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, plánovaná doba
uloženia osobných údajov či kritériá použité na stanovenie tejto doby, informácie o
právach dotknutej osoby, informácie o prípadnom zdroji osobných údajov odlišujúcim
sa  od  dotknutej  osoby,  informácie  o  prípadnom  automatizovanom   rozhodovaní
(vrátane  profilovania),  informácie  o  prípadnom  prenose  osobných  údajov  do
zahraničia  alebo medzinárodnej  organizácii  a  informácie o súvisiacich  zárukách v
prospech dotknutej osoby.



 Právo na opravu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ
bez  zbytočného  odkladu  opravil  nepresné  osobné  údaje,  ktoré  sa  ho  týkajú.  S
prihliadnutím na účely spracovania dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných
osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

 Právo  na  vymazanie  osobných  údajov  (  "právo  na  zabudnutie"),  prípadne  na
obmedzenie  spracovania.  Dotknutá  osoba  má  právo  (v  prípadoch  ustanovených
Nariadením) požiadať o vymazanie osobných údajov, najmä ak už bol naplnený účel
spracovania  alebo  odpadol  jeho  dôvod  (vrátane  odvolania  súhlasu),  prípadne
požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov.

 Dotknutá  osoba má  právo  namietať  proti  spracovaniu.  Dotknutá  osoba  má  (v
prípadoch  ustanovených  Nariadením)  právo  namietať  proti  spracovaniu  osobných
údajov, najmä pri ďalšom spracovaní nevyhnutnom na účely oprávnených záujmov
prevádzkovateľa či tretej strany a pri spracovaní na účely priameho marketingu.

 Právo na prenosnosť  osobných údajov.  V prípade automatizovaného  spracovania
osobných údajov,  má (za podmienok podľa  Nariadenia)  dotknutá osoba právo na
prenosnosť údajov,  tj.  právo získať osobné údaje  a právo,  aby osobné údaje boli
odovzdané inému prevádzkovateľovi.

 Právo  podať  sťažnosť  u  dozorného  úradu.  Dotknutá  osoba  je  oprávnená  podať
sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Informácie o zabezpečení osobných údajov.
Dotknutá  osoba má právo na ochranu údajov  (ich  integritu  a  dôvernosť),  pričom v  tejto
súvislosti  prijal  prevádzkovateľ  vhodné  technické  a  organizačné  opatrenia  proti
neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu  a proti  náhodnej  strate,  zničeniu  alebo
poškodeniu.
Opatrenia  vychádzajúce  z  vyhodnotenia  potenciálnych  rizík  spočívajú  v  štandardnom
technickom  zabezpečení  koncových  staníc  (počítačov  prevádzkovateľa  a  úložísk)  a
priestorov  užívaných  prevádzkovateľom,  ako  aj  v  stanovení  pravidiel  pri  činnostiach
spracovania v rámci vnútorného predpisu prevádzkovateľa.

Záverečné vyhlásenie
Spracovávané osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby.
Dotknutá osoba potvrdzuje, že tento súhlas poskytla slobodne a že jeho udelenie nebolo
viazané na žiadne podmienky.
Dotknutá osoba potvrdzuje, že pre svoju potrebu dostala text tohto vyhlásenia.

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

                                                                                           ...................................................
                                                                                                      podpis dotknutej osoby


