
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania na 
nového predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) 

 
 
Titul, meno a priezvisko:......................................................................,  
Dátum narodenia: ...................................................................,  
(ďalej len ,,dotknutá osoba“) 
 
dotknutá osoba svojim podpisom dáva súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) 
Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) (ďalej len ,,GDPR“) prevádzkovateľovi: 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 
(ďalej len  ,,prevádzkovateľ“)  
 
v rozsahu osobných údajov uvedených v štruktúrovanom životopise a ostatných požadovaných dokumentoch na 
účely tohto výberového konania, ako aj osobných údajov získaných pri osobnom pohovore alebo iných činnostiach 
súvisiacich s výberom vhodného uchádzača. Osobné údaje budú spracúvané na účely výberového konania na 
nového predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Kontaktnou osobou za prevádzkovateľa (Kancelária 
Ministra) v súvislosti s výberovým konaním je pani Veronika Gmiterko (email: veronika.gmiterko@mfsr.sk ). Súhlas 
so spracúvaním osobných údajov je platný po dobu dvoch rokov. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje 
vymazané. 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. 
 
Ďalšie informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov: 
- kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa: email: zodpovedna.osoba@mfsr.sk, tel.: 02 5958 4411, 
- prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii, 
- spracúvané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu, 
- ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov ako aj Žiadosť dotknutej osoby o uplatnenie jej práv sú dostupné 
na www.finance.gov.sk .  
 
Ako Dotknutá osoba máte právo: 
- kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Váš súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese 
zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na ministerstve. Odvolanie súhlasu 
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré ministerstvo na jeho základe o Vás spracúva; 
- požadovať od prevádzkovateľa poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má o Vás k dispozícií, ako aj informácie 
o tom, ako Vaše osobné údaje používa; 
- požadovať od prevádzkovateľa opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;  
- požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste mu poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho 
výberu. Toto právo sa týka osobných údajov, ktoré od Vás prevádzkovateľ získal na základe súhlasu alebo na 
základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán; 
- namietať  spracúvanie Vašich  osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe plnenia úloh realizovaných vo 
verejnom záujme alebo na základe legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa; 
- každá dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach na ochranu osobných údajov, má 
právo podať návrh na začatie konania na adresu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 
12, 820 07, Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk  , email: statny.dozor@pdp.gov.sk . 
 
 
V ......................................... dňa ................................ 

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

podpis 

mailto:veronika.gmiterko@mfsr.sk
mailto:zodpovedna.osoba@mfsr.sk
http://www.finance.gov.sk/
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk

