
Podmienky spracúvania osobných údajov 

Súhlasím ako dotknutá osoba so spracúvaním osobných údajov organizátorom podujatia 

spoločnosťou staff s.r.o., so sídlom Floriánska 28, 040 01 Košice, IČO: 31 688 276 ktoré, ktoré 

spracúva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so 

zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení,  mnou poskytnuté osobné údaje v nevyhnutne potrebnom 

rozsahu, a to titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, 

kontaktné údaje pracoviska, email, telefónne číslo, za účelom môjho prihlásenia a účasti na 

vzdelávacom podujatí a poskytnutia služieb s tým spojených v zmysle objednávky, či 

požiadaviek, a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi 

(napr. Občiansky zákonník, zákon o účtovníctve a pod.). Bez poskytnutia týchto osobných 

údajov by nebolo možné splniť účel ich spracúvania, teda poskytnúť služby, o ktorú máte 

záujem.  

Ako dotknutá osoba týmto čestne prehlasujem, že dávam spoločnosti staff s.r.o. svoj 

výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúvala moje osobné údaje vo vyššie uvedenom 

rozsahu na uvedený účel na dobu max 5 rokov. 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolenie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania vychádzajúceho so súhlasu pred jeho odvolaním. Uvedené práva 

dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať písomne na poštovú adresu 

spoločnosti: staff s.r.o.,  Pod horou 19, 040 16 Košice, alebo elektronicky na staff@staff.sk. 

Dotknutá osoba potvrdzuje týmto, že spoločnosť splnila oznamovaciu povinnosť v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. Potvrdzujem, že som sa z vyššie uvedenými 

informáciami oboznámil (a), beriem ich na vedomie a  zároveň sa zaväzujem, neodkladne 

oznámiť každú zmenu osobných údajov, ktoré som prevádzkovateľovi poskytol(a). 

Právnym základom na spracovanie osobných údajov je zákon č. č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 


