Súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR)
v spojení so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Dotknutá osoba: (uviesť identifikačné údaje záujemcu)
Meno a priezvisko/Obchodné meno FO:
Dátum narodenia/IČO:
Adresa bydliska/Miesto podnikania:
Telefónne číslo/e-mail:
(ďalej len „dotknutá osoba“ alebo „záujemca“)
a
Prevádzkovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
e-mail:
Kontaktné údaje zástupcu:
Zodpovedná osoba:

OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
00 604 381
info.sk@omv.com
+421 2 687 20 500
Skupina pre ochranu dát, Trabrennstraße 6-8, 1020 Viedeň
e-mailová adresu: privacy.sk@omv.com

(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „OMV“)
1.

Záujemca, ako dotknutá osoba, týmto
udeľujem
OMV, ako prevádzkovateľovi,
súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov
v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) v spojení so
zák. č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“),
v rozsahu osobných údajov uvedených v priloženom životopise/motivačnom liste a na účel:



účasti v procese výberu zmluvných partnerov čerpacích staníc pohonných hmôt OMV;
uloženia v databáze kandidátov pre výber zmluvných partnerov čerpacej stanice
pohonných hmôt OMV

2.

Osobné údaje budú spracúvané počas doby trvania udeleného súhlasu, najviac však po dobu 12
mesiacov.

3.

Osobné údaje ako aj svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne. Súhlas so
spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej žiadosti:
a) na adresu sídla zamestnávateľa: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; alebo
b) na e-mailovú adresu: privacy.sk@omv.com.

4.

Príjemcovia, ktorým je možné poskytnúť osobné údaje:

a) spoločnosti v rámci OMV Group (najmä materská OMV Aktiengesellschaft, sesterské OMV
spoločnosti).
5.

Týmto, ako dotknutá osoba, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, beriem na vedomie, že:
mám voči prevádzkovateľovi:
a) právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, a ak tomu
tak je, mám právo získať prístup k týmto osobným údajom;
b) právo na opravu mojich nesprávnych osobných údajov a/alebo právo na doplnenie mojich
neúplných osobných údajov;
c) právo na vymazanie (zabudnutie) mojich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely,
na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
d) právo na obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov, ak:
- napadnem správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti;
- spracúvanie je protizákonné a namietnem proti vymazaniu osobných údajov a budem
žiadať namiesto toho obmedzenie ich použitia;
- prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujem ich ja na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
e) právo namietať spracúvanie mojich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa;
f) právo získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú a ktoré som poskytol prevádzkovateľovi, a tiež
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
g) právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievam, že
spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa ma týka, je v rozpore s
právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a tým som priamo dotknutý na svojich
zákonných právach;
h) ak moje osobné údaje neboli zo strany prevádzkovateľa získané priamo odo mňa, mám právo
získať informáciu od prevádzkovateľa o tom, z akého zdroja pochádzajú moje osobné údaje,
prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

V…………… dňa…….

………………………………

