
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

 

Meno a priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

Adresa trvalého pobytu: 

 

 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do 

zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, ako aj osobných údajov 

získaných pri osobnom pohovore alebo iných činnostiach súvisiacich s výkonom pracovnej 

činnosti na účely vedenia  databázy uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa 

v nasledovnom rozsahu: 

 meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje, deň 

nástupu do práce a po jej skončení deň skončenia.  

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem na dobu vedenia  12 

mesiacov. Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom 

emailovej adresy: brigada@hotelsun.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa. 

 

 

 

V........................................................ 

Dátum................................................ 

Podpis................................................. 

 

     

 

 

 

 

 



Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

 

Meno a priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

Adresa trvalého pobytu: 

 

 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do 

zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, ako aj osobných údajov 

získaných pri osobnom pohovore alebo iných činnostiach súvisiacich s výkonom pracovnej 

činnosti na účely vedenia  databázy uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa 

v nasledovnom rozsahu: 

 meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje, deň 

nástupu do práce a po jej skončení deň skončenia.  

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem na dobu vedenia  12 

mesiacov. Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom 

emailovej adresy: brigada@hotelsun.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa. 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu / rodiča  .............................................................. 

Podpis zákonného zástupcu / rodiča  ................................................................................ 

 

 

 

V........................................................ 

Dátum................................................ 

Podpis................................................. 

 

 

 

 


