
                   Seniorát DD a SS n.o. 
                       Horné Obdokovce 395 , 956 08 

 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. Písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Dotknutá osoba: (uviesť identifikačné údaje dotknutej osoby)  
Meno a priezvisko:  
Adresa:  
Telefónne číslo/email:  
(ďalej len dotknutá osoba)  
Prevádzkovateľ: (uviesť identifikačné údaje prevádzkovateľa)  
Obchodné meno a právna forma: Seniorát DD a SS n.o. 
Sídlo: Horné Obdokovce 395, 956 08 
IČO: 50 683 624 
Kontaktné údaje: tel : 038 5318192, email : seniorh.obdokovce@post.sk 
Identifikačné a kontaktné údaje zástupcu: Kováčiková Eva - riaditeľka 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Drobný Peter 
(ďalej len „prevádzkovateľ“)  
Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných 
údajov , ktoré bude prevádzkovateľ spracúvať na vymedzený účel, vrátane osobných údajov 
slúžiacich na identifikáciu dotknutej osoby v informačnom systéme osobných údajov; napr. meno, 
priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail, dátum narodenia, fotografia, a pod. 
Dané osobné údaje budú uchované po dobu  spracúvania primeranú sledovanému účelu spracúvania  
Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani 
automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné 
údaje  sa  budú poskytovať sprostredkovateľom, tretím stranám . 
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii 
(ak sa zamýšľa, vyžaduje sa identifikácia tretej krajiny/medzinárodnej organizácie a identifikácia tzv. 
primeraných záruk). 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 Horné Obdokovce  dňa……........................                  ...................................... podpis dotknutej osoby 


