Čestné prehlásenie
na účely poskytovania príspevku na stravovanie
Meno a priezvisko............................................................................................
Dátum narodenia..............................................................................................
Bydlisko............................................................................................................
Číslo rozhodnutia ............................................................................................
Výška dôchodku...................................Druh dôchodku....................................

Prehlasujem na svoju česť, že som poberateľom dôchodku a žiadam Mesto
Zvolen o vydanie súhlasu k stravovaniu a na poskytovanie príspevku
k stravovaniu v zmluvnom stravovacom zariadení od dňa:................................
Stravovacie zariadenie......................................................................................

Vo Zvolene, dňa:

-----------------------------------vlastnoručný podpis

Mesto Zvolen

kontakt:

bankové spojenie:

formulár:

Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

+421 045 5303111
www.zvolen.sk

SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

F 09/2016

1/ Informovanie poskytovateľa (dotknutej osoby) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“)
Prevádzkovateľ/príjemca:
Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@zvolen.sk
Právny základ: v zmysle § 13 zákona – osobitný právny predpis
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie je
Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle osobitného právneho
a Registratúrneho poriadku Mesta Zvolen na správu registratúry RP-01/2016

predpisu

Mesto Zvolen (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) po splnení účelu spracúvania osobných údajov
bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákona
nevyžaduje inak.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a bude
spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom,
podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Práva poskytovateľa (dotknutej osoby):
- poskytovateľ má právo požadovať od mesta Zvolen ako prevádzkovateľa prístup k jeho
osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania
a právo namietať spracúvanie údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov,
- poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie alebo sťažnosti dozornému orgánu – na Slovensku Úradu
na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Vlastnoručný podpis dotknutej osoby, dátum.

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

Mesto Zvolen

kontakt:

bankové spojenie:

formulár:

Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

+421 045 5303111
www.zvolen.sk

SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

F 09/2016

2/ Súhlas dotknutej osoby so spracovaným osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“)
Údaje o dotknutej osobe/ poskytovateľovi:
Meno:
..................................................
Priezvisko:
..................................................
Prevádzkovateľ, ktorému sa osobné údaje poskytujú:
Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439
Kontaktný údaj na zodpovednú osobu:
zodpovednaosoba@somi.sk
Právny základ: v zmysle §13 zákona - osobitný právny predpis
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie je
Účel spracovania osobných údajov: uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu formou
pracovnej zmluvy
Osobné údaje uchádzača poskytované prevádzkovateľovi:
1. titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko
2. adresa trvalého bydliska
3. dátum narodenia, rodné číslo
V zmysle zákona dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním
mojich osobných údajov pre účel poskytnutia príspevku na stravovanie a to:
- zavedenie titulu, mena, priezviska a rodného priezviska do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie adresy trvalého bydliska do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie dátumu narodenia do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie rodného čísla do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
• nehodiace sa preškrtnite
•
Tento súhlas pre spracovanie vyššie uvedených údajov udeľujem počas celej doby
uchovávania osobných údajov.
Mesto Zvolen ako prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov
bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákona
nevyžaduje inak.
Mesto Zvolen ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany
osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude
konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje
spracúvajú.
Mesto Zvolen

kontakt:

bankové spojenie:

formulár:

Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

+421 045 5303111
www.zvolen.sk

SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

F 09/2016

Práva dotknutej osoby:
- poskytovateľ má právo požadovať od mesta Zvolen ako prevádzkovateľa prístup k jeho
osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania
a právo namietať spracúvanie údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov,
- poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo
podaním podnetu na šetrenie alebo sťažnosti dozornému orgánu – na Slovensku Úradu
na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Vlastnoručný podpis poskytovateľa/ dotknutej osoby, dátum

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

Mesto Zvolen

kontakt:

bankové spojenie:

formulár:

Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

+421 045 5303111
www.zvolen.sk

SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

F 09/2016

