
SÚHLAS  SO  SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV 

O ZAMESTNANIE 
v súlade s čl. 7 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len „nariadenie“ 

alebo „GDPR“) a § 14 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Prevádzkovateľ: 

ENSECO, a.s. 

Hollého 10/1499, 949 01 Nitra 

IČO: 36220370 

Spoločnosť zapísaná v OR  Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10494/N 

Tel. kontakt: + 421 36 6375955 

e-mail: gdpr@enseco.sk 

 

 

 
Meno a priezvisko uchádzača: ......................................................................................................... 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas, aby 

spracúval jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentoch o prijatie do 

pracovného pomeru (žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, motivačný list 

a životopis) – meno, priezvisko, titul, adresa, vzdelanie, pracovné skúsenosti, osvedčenia, 

telefónny kontakt, e-mail, dátum narodenia, fotografia a iné uvedené osobné údaje. 

Zaškrtnutím príslušného políčka a podpisom vyjadrujete dobrovoľný súhlas so 

zhromažďovaním a spracúvaním svojich osobných údajov pre spoločnosť ENSECO, a.s. 

na tieto účely: 

 

- Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta u prevádzkovateľa na niektorú 

pracovnú pozíciu : 

 

ÁNO                  NIE     
 

- Evidencia uchádzačov o zamestnanie  

ÁNO                  NIE     
 

 

Tento podpísaný súhlas dotknutá osoba naskenuje a priloží ako prílohu k dokumentom 

o prijatie do pracovného pomeru, ktoré zasiela elektronicky na adresu prevádzkovateľa, 

prípadne pošle originál v listinnej forme spolu s ostatnými dokumentmi o prijatie do 

pracovného pomeru. 

mailto:gdpr@enseco.sk


Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia dokumentov 

o prijatie do pracovného pomeru najdlhšie po dobu  1 roku v súlade s registratúrnym plánom 

prevádzkovateľa. 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas ODVOLAŤ. Odvolanie súhlasu nemá 

vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho pred jej odvolaním. 

 

Bližšie informácie ako aj práva dotknutých osôb nájdete na : www.enseco.sk 

 

Dotknutá osoba svojím podpisom tohto dokumentu potvrdzuje, že si prevádzkovateľ 

splnil svoju oznamovaciu povinnosť v súlade s článkom 13 nariadenia GDPR. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

                      podpis dotknutej osoby 
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