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Udelenie súhlasu uchádzača o zamestnanie  

so spracovaním osobných údajov 

 

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

Bytom:................................................................................................................................... 

Tel.číslo:..................................... e-mail:............................................................................... 

 

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto dávam dobrovoľne svoj 

súhlas spoločnosti M A P E I  SK, s.r.o., so sídlom Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO 

35 804 131, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložka č 

23270/B ( ďalej len „Prevádzkovateľ“), aby nižšie uvedené moje osobné údaje použila na účely 

vedenia personálnej agendy – evidencia uchádzačov o zamestnanie -  až do jeho odvolania v 

rozsahu: 

 

1. Meno, priezvisko, titul 

2. Adresa trvalého bydliska ( ulica, mesto, PSČ) 

3. Adresa prechodného pobytu ( ulica, mesto, PSČ): 

4. Dátum narodenia: 

5. Telefónne číslo, e-mail: 

6. Dosiahnuté vzdelanie: 

7. Súčasné a predchádzajúce zamestnanie ( + pracovné zaradenie): 

8. Úradné doklady  

9. Zručnosti a schopnosti v rozsahu osvedčení, certifikátov, oprávnení a pod. 

10. Životopis + Ďalšie informácie 

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje budú použité výhradne za účelom vyhľadania 

vhodnej ponuky pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie v spoločnosti a ďalej pre účely 

evidovania uchádzača ako potencionálneho zamestnanca v spoločnosti. 

Súhlas udelený na spracúvanie osobných údajov možno kedykoľvek odvolať a to písomne, 

listom doručeným do sídla spoločnosti, e-mailom na office@mapei.sk. 
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Prevádzkovateľ nemá právny nárok na získavanie osobných údajov uchádzača, poskytnutie 

osobných údajov je dobrovoľné. 

Uchádzač o zamestnanie ako dotknutá osoba má právo na informácie, odpis, opravu alebo úpravu 

svojich osobných údajov, ktoré sú vedené v informačnom systéme Prevádzkovateľa. 

Údaje poskytnuté záujemcom o zamestnanie môžu okrem Prevádzkovateľa spracúvať ako 

sprostredkovatelia Prevádzkovateľa za zmluvnom základe a to spôsobom obvyklým pre uzatvorenie 

pracovného pomeru,  doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb a účtovní, daňoví a právni 

poradcovia. Osobné údaje nebudú poskytované mimo Európsku Úniu. 

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v dokumente Informácie o spracúvaných 

osobných údajov na web sídle Prevádzkovateľa. 

 

 

V ................................... dňa...................... 

 

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

podpis 
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