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Písomný súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov

TREXIMA Bratislava
Drobného 29
844 07 Bratislava
(ďalej len „Sprostredkovateľ“)

Podľa § 13 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 84/2014 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) týmto udeľujem Sprostredkovateľovi svoj 
dobrovoľný súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov (rozsah: fotografia). Zároveň vyhlasujem, že 
súhlas so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov udeľujem za účelom ich získavania, zhromažďovania, 
zaznamenávania, usporadúvania, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, využívania, uchováva-
nia, poskytovania, sprístupňovania, ako aj poskytovania v rámci počítačovej siete internet na webstránke (www.istp.sk). 
Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov osobitnej kategórie udeľujem na účel využívania služieb posky-
tovaných prostredníctvom informačného systému ISTP (www.istp.sk), najmä pri poskytovaní služieb zamestnanosti 
v zmysle § 11, § 13, § 32, § 40, § 41, § 42 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné, poskytnutie osobných údajov 
je dobrovoľné a som si vedomý/á, že tieto osobné údaje môžu byť zaradené do databázy sprístupnených osobných 
profilov pre potenciálnych zamestnávateľov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu 
určitú, a to na dobu 3 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu a podľa § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov 
je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. 
 
Súčasne vyhlasujem, že som sa pred udelením tohto súhlasu podrobne oboznámil/a s obsahom Všeobecných pod-
mienok využívania ISTP, ktorých aktuálne znenie je zverejnené na www.istp.sk a v celom rozsahu s ním súhlasím.

Tento písomný súhlas zašlem po vyplnení osobného profilu, ináč som si vedomý/á, že fotografia nebude zverejnená 
v rámci počítačovej siete internet na www.istp.sk.

S pozdravom

..............................................................                     ..............................................................
                      Meno        Priezvisko

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


