
Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
(ďalej len Súhlas) 

udelený v zmysle článku 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), 

resp. podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

Ja, dolupodpísaná/ý ..................................................................... ako Dotknutá osoba, udeľujem spoločnosti SkyToll, a.s. so 

sídlom Westend Square, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 500 734, DIČ: 

2022712153, IČ DPH: SK2022712153, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v Odd.: 

Sa, vložka č.: 4646/B, ako Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v nasledovnom 

rozsahu: 

 

Účel spracúvania: Evidencia perspektívnych uchádzačov o zamestnanie. 

Rozsah osobných údajov: Životopis, jeho prílohy a údaje v nich bežne uvádzané, e-mailová adresa, ak bola 

žiadosť o zamestnanie doručená prostredníctvom elektronickej pošty, korešpondenčná adresa, ak bola žiadosť 

doručená poštou.  

Doba spracúvania osobných údajov: 3 roky od dátumu vyjadrenia tohto Súhlasu. 

Prevádzkovateľ 

- neplánuje preniesť osobné údaje do tretej krajiny, 

- neposkytne osobné údaje iným príjemcom, 

- nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

V prípade neposkytnutia tohto Súhlasu Prevádzkovateľ tieto osobné údaje vymaže, resp. skartuje, ak boli 

poskytnuté v písomnej forme. 

Zároveň beriem na vedomie, že mám právo 

- kedykoľvek tento Súhlas odvolať 

- na opravu osobných údajov 

- na vymazanie osobných údajov 

- na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

- namietať spracúvanie osobných údajov 

Tieto svoje práva si môžem uplatniť prostredníctvom Zodpovednej osoby Prevádzkovateľa zaslaním  

elektronickej pošty na adresu gdpr@skytoll.sk, prípadne poštou na adrese: 

GDPR 

SkyToll, a.s. 

Westend Square 

Lamačská cesta 3/A 

841 04 Bratislava 

Slovenská republika  

 

V prípade, nespokojnosti odpoveďou, alebo v prípade podozrenia, že moje osobné údaje sa spracúvajú 

nespravodlivo alebo nezákonne, môžem podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 

/2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

 

 

 

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

       podpis Dotknutej osoby 
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