
 

S ú h l a s 
so spracovaním osobných údajov  

 

Meno, priezvisko, titul.:  ....................................................................................................... 

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

Dátum narodenia:  ....................................................................................................... 

Telefonický kontakt.  ....................................................................................................... 

(ďalej len „dotknutá osoba“) 

 

uchádzajúca sa o pracovnú pozíciu:  riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania podľa § 5 a nasl. 

zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov. 

 

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov podľa 

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, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a § 5 písm. a) 

v zmysle § 14 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) 

 

Prevádzkovateľovi: 

Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 1 

 

V rozsahu: predloženom v mojej žiadosti o zaradenie do výberového konania na pozíciu 

riaditeľ Fondu na podporu vzdelávania: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, 

číslo občianskeho preukazu, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého 

bydliska, okres narodenia v SR, štát narodenia, kópia dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní, telefónne číslo, e-mailová adresa, resp. iný údaj vyžadovaný 

podľa platného právneho poriadku SR a pravidiel EÚ.  
 

Na účel: výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania 

 

Súhlas sa poskytuje na obdobie: 5 rokov podľa § 5 ods. 6 zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde 

na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov. 

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracovania osobných údajov bez zbytočného odkladu 

zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. 

Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať 

osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje 

zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani 

ich nebude obchádzať. 

 
Práva dotknutej osoby - osobných údajov: 

- súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou 

formou na adrese prevádzkovateľa, 

- dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich 

opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania, alebo právo namietať proti spracovaniu, ako aj 

právo na prenosnosť údajov, 

- dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby 

zodpovednaosoba@fnpv.sk alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku 

Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. 

 

V ...................................., dňa ...............  

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

 (podpis dotknutej osoby) 

mailto:zodpovednaosoba@fnpv.sk

