NEMOCNICA SNINA, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Dotknutá osoba: (uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby)
Meno a priezvisko:........................................................................................................................
Adresa:..........................................................................................................................................
Telefónne číslo/email:...................................................................................................................
(ďalej len dotknutá osoba)
Prevádzkovateľ:
Nemocnica Snina. s.r.o.
Sídlo:
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
IČO:
36509108
Kontaktné údaje:
057/7871 226, fax: 057/7871 400, sekretariat@nemocnicasnina.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: PhDr. Jana Kapaková, 0917 147 399,
zodpovednaosoba@nemocnicasnina.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných
údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste: titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, fotografia, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, pohlavie, všetky údaje a
iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a
e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina),
certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), vlastníctvo
zdravotného preukazu, preukazu pracovníka v potravinárstve na účel evidencie vhodných uchádzačov
o zamestnanie vo vlastnej databáze prevádzkovateľa.
Dané osobné údaje budú uchované po dobu dvanástich mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú
zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej
organizácii. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je
dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu
prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo
osobne u prevádzkovateľa máte právo:
 žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania svojich osobných údajov;
 namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
 na prenosnosť osobných údajov;
 podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté
slobodne.
V……………..................... dňa…….


Zodp.osoba 0917 147 399
ústredňa 057/7871 111

..................................................
podpis dotknutej osoby

Fax:
IČO 36509108
057/7871 400
DIČ 2022075770
e-mail: zodpovednaosoba@nemocnicasnina.sk

