
Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov

zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„Nariadenie“)  a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmenách a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) bola dotknutá osoba:

Meno a priezvisko: …...............................................................................................................

bydlisko: …...............................................................................................................

dátum narodenia: …...............................................................................................................

rodné číslo: …...............................................................................................................

telefónne číslo: …...............................................................................................................

oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím podpisom
potvrdzuje

Prevádzkovateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., IČO 44 518 684

Účel  spracúvania  osobných  údajov:  Ponuka  dotknutej  osoby  o  prenájom  nebytových
priestorov  vo  Obchodnej  verejnej  súťaži  vyhlásenej
prevádzkovateľom

Zoznam osobných údajov: titul,  meno  a  priezvisko,  rodné  číslo,  dátum  narodenia,
bydlisko, telefónne číslo, e-mail, číslo účtu

Doba poskytnutia súhlasu: osobné údaje dotknutej osoby na účel Obchodnej verejnej
súťaže  budú  uchovávané  počas  trvania  Obchodnej
verejnej súťaže, po skončení doby uchovávania budú tieto
osobné  údaje  zlikvidované  alebo(v  prípade  uzavretia
Zmluvy o nájme / podnájme nebytových priestorov) budú
nadväzne využívané na zmluvné účely

Forma zverejnenia: webová stránka prevádzkovateľa v rozsahu: 
titul,  meno  a  priezvisko,  dátum  narodenia,  bydlisko  v   
prípade uzavretia zmluvy o nájme / podnájme nebytových 
priestorov

Dotknutá  osoba týmto  čestne  prehlasuje,  že  dáva  sprostredkovateľovi  svoj  výslovný
a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený
účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa
jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním,  o čom bola  dotknutá  osoba informovaná pred poskytnutím
súhlasu. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 

Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä čl. 15 až čl. 22 Nariadenia. Dotknutá osoba je povinná
poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.
 
Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že sprostredkovateľ splnil  oznamovaciu
povinnosť  podľa  čl.  13  Nariadenia   a  poskytol  jej  všetky  informácie  podľa  čl.  15  až  čl.  22



Nariadenia a  oznámenia podľa § 21 až § 28 a § 41zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa
týkajú  spracúvania  jej  osobných údajov,  a  to  v  stručnej,  transparentnej,  zrozumiteľnej  forme,
ktoré  boli  formulované  jasne,  a  to  písomnou  formou,  nakoľko  o  takúto  formu  poskytnutia
informácií a oznámení požiadala dotknutá osoba.

V Košiciach, dňa 

Dotknutá osoba:   ................................................


