
 
S Ú H L A S  

dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov  
 

Podpísaný/á [meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo]  (ďalej len „dotknutá osoba“) 

potvrdzujem, že mi boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, 

ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12  

Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 

vložka č.: 426/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov, 

bol/a som poučený/á o právach dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v štatúte súťaže 

„NAJDIPLOMOVKA 2020“ (ďalej len „súťaž“) na webovej stránke prevádzkovateľa  

www.slovnaftludom.sk/najdiplomovka ešte pred podpisom tohto súhlasu a týmto  

udeľujem prevádzkovateľovi súhlas  

so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul,  e-mailová adresa a telefónne 

číslo za účelom spolupráce na vyhodnotení a určení  výherných diplomových prác za fakultu [názov 

fakulty]. 

Súhlas so spracúvaním  osobných údajov sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s 

osobnými údajmi na ten istý účel. 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu trvania súťaže a 6 mesiacov po jej ukončení. Po 

uplynutí vyššie uvedenej doby prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých 

osobných údajov z informačných systémov prevádzkovateľa.  

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas písomne odvolať na adrese SLOVNAFT, a.s., Vlčie 

hrdlo 1, 824 12  Bratislava, alebo zaslaním e-mailu, na adresu: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu 

pred jeho odvolaním.  

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení právo požadovať od prevádzkovateľa 

prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie 

alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť 

údajov. Bližšie sú práva  dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia, ako aj v štatúte 

súťaže. 

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá 

osoba  kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a 

uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: 

e-mail: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk alebo písomne: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, 

a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava. 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s 

Nariadením môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 

Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola vopred primeraným spôsobom informovaná o obsahu, ako aj o 

dôvodoch a účele použitia jej osobných údajov a zároveň potvrdzuje, že osobné údaje poskytla 

dobrovoľne, bez nátlaku a súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu. 

V .............................., dňa ............................. 

 

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

        meno a podpis dotknutej osoby 

http://www.slovnaftludom.sk/najdiplomovka

