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

Bydlisko: ................................................................................................................................ 

tel. č.: ............................................................ e-mail.: .......................................................... 

týmto dávam dobrovoľne svoj súhlas, v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v informačných systémoch, spoločnosti ŽOS Trnava, a.s., so sídlom v Trnave,  IČO: 
34 108 513, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 
46/T, aby nižšie uvedené osobné údaje použila na účely vedenia personálnej agendy 
(evidencie uchádzačov o zamestnanie) až do jeho odvolania. 
 

Rozsah poskytnutých osobných údajov: 

1. Meno, priezvisko a titul uchádzača 

2. Dátum narodenia 

3. Adresa trvalého bydliska (ulica, mesto, PSČ, telefón) 

4. Adresa prechodného bydliska (ulica, mesto, PSČ, telefón)  

5. Číslo telefónu, adresa elektronickej pošty 

6. Pracovnoprávny vzťah (súčasné a predchádz. zamestnanie v rozsahu sídlo zamestnávateľa prac. zarad.)   

7. Dosiahnuté vzdelanie  

8. Ostatné znalosti a zručnosti (oprávnenia, osvedčenia certifikáty) 

9. Úradné doklady (overené fotokópie, neoverené fotokópie) 

10. Iné doplňujúce informácie 

Spoločnosť ŽOS Trnava, a.s. týmto prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje použije len na účely vedenia 

personálnej   agendy (evidencie uchádzačov o zamestnanie).  

Prehlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a aktuálne a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých 

osobných údajov,  túto zmenu oznámim okamžite  prevádzkovateľovi.  

       
V ……………….…….     dňa  ……………                  Podpis: ............................................. 
 
Poučenie: 

• súhlas udelený  na spracúvanie osobných údajov možno kedykoľvek odvolať a to písomne, listom doručeným 
do sídla spoločnosti,  

• poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie, 
• dotknutá osoba má právo na informácie, odpis, opravu svojich osobných údajov vedených v informačnom 

systéme, a to v sídle spoločnosti, 
• ochrana osobných údajov dotknutej osoby sa spravuje ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v informačných systémoch, 
• v prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú  

zlikvidované,  
• overené fotokópie alebo fotokópie dokladov uvedených v bode 9 budú dotknutej osobe vrátené do 4 týždňov  

od podania písomnej žiadosti o ich vrátenie,  
• uplynutím doby spracúvania osobných údajov budú  skartované všetky poskytnuté osobné údaje vrátane, 

žiadosti, životopisu a zaslaných  overených i neoverených fotokópií  úradných dokladov.                                                                                                                         


