
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 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)  
 
 

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom mkem, spol. s r.o., Továrenská 15, 064 01  
Stará Ľubovňa, IČO: 31714358, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 
č.2548/P (ďalej len: „prevádzkovateľ“) na účel A: Evidencia uchádzačov o zamestnanie v databáze IS HUMAN – 
informačné moduly. Súhlas, ktorý udeľujem na obdobie 1 roka odo dňa jeho poskytnutia, sa vzťahuje na nasledujúce 
osobné údaje: 
 
meno a priezvisko: _______________________________________________________________________________ 
trvalé bydlisko:  _______________________________________________________________________________ 
emailová adresa:  _______________________________________________________________________________ 
telefónne číslo:  _______________________________________________________________________________ 
 

So spracúvaním mojich osobných údajov na účel A:    súhlasím       nesúhlasím 
 
 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným 
prejavom mojej vôle. Pred udelením súhlasu som bol informovaný o nasledujúcich skutočnostiach: 
 

Osobné údaje bude spracúvať prevádzkovateľ; ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na adrese 
gdpr@mkem.sk. Osobné údaje budú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) 
všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas 
obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 
 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo 
na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo 
na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na 
zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá 
osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
 
 Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 
 
 Osobné údaje nebudú spracúvané v rámci automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.  
 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá 
osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 
a) emailovou správou zaslanou na adresu gdpr@mkem.sk 
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na 

obálke. 
 
 
 

 
 
V Starej Ľubovni, dňa: 

___________________________ 
podpis dotknutej osoby 


