Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický
sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13, 040 01 Košice

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Dotknutá osoba
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/email:
(ďalej len „dotknutá osoba“)
Prevádzkovateľ
Obchodné meno a právna forma:

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša
v Košiciach n.o.
Strojárenská 13, 040 01 Košice
31 256 911

Sídlo:
IČO:
Kontaktné údaje: 055/6824111-112
Identifikačné a kontaktné údaje zástupcu: (ak bol poverený)
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich
osobných údajov v rozsahu uvedenom v žiadosti o poskytovanie o sociálnej služby v ZOS na účel
vedenia zoznamu uchádzačov o poskytovanie sociálnej služby v ZOS.
Dané osobné údaje budú uchované po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.
Získané osobné údaje (okrem ankety) nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému
rozhodovaniu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
Poučenie:
V prípade neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov nedôjde k dopytovanej a/alebo
poskytnutej veci/ služby/...
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.
Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas
môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného alebo elektronického odvolania súhlasu na adresu
alebo Email prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu

Telefón:+42155 6824111
Fax:+42155 6824206

e-mail: geriatria@gckosice.sk
www.gckosice.sk

IČO: 31256911
DIČ: 2021823892

nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté
slobodne.

V Košiciach dňa….......................….

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