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Súhlas so zapracovaním osobných údajov a poučenie subjektov údajov 

Ja, dolu podpísaný/á 

Meno a priezvisko ........................................ 

Narodený/á ................................................. 

Bytom ............................................................ 

(ďalej len „subjekt údajov”) 

Udeľujem týmto spoločnosti Ing. Ján Darivčák – Autoškola DARIVČÁK – právny nástupca 

Gabriela Darivčákova so sídlom Brigádnická 215/1, Košice-Západ  PSČ 040 11 IČO: 

14390787, zapísanej v živnostenskom registri Číslo živn.registra: 803-9462, okresný úrad 

Košice; emailový kontakt: autoskoladarivcak@stonline.sk (ďalej iba „Správca”) súhlas so 

zapracovaním mojich osobných údajov, a to za nižšie uvedených podmienok: 

1. Osobné údaje, ktoré budú spracované: 

• - Meno a priezvisko 

• - Titul 

• - Rodné číslo 

• - Dátum a miesto narodenia 

• - Číslo občianskeho preukazu 

• - Číslo vodičského preukazu 

• - Adresa trvalého bydliska 

• - Korešpondenčná adresa 

• - E-mailová adresa 

• - Telefonický kontakt 

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je: 

☐Absolvovanie vodičského kurzu u Správcu  ........................................................... 

☐Absolvovanie kurzu na získanie respektíve obnovenie kvalifikačnej karty vodiča  (KKV) 

u Správcu  

☐Absolvovanie kondičného výcviku u Správcu 

☐Absolvovanie doškoľovacieho kurzu u Správcu  

☐Zasielania SMS správy, e-mailu za účelom poskytnutia upozornenia o končení platnosti 

KKV 
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1. Doba spracovania osobných údajov je: 

Jeden rok od udelenia súhlasu/ Po dobu trvania zmluvného vzťahu .......................... 

1. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím stranám: 

Súdy, orgány verejnej a finančnej správy, daňový poradcovia, Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky,  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,  Tempest a.s., právny 

zástupcovia, TSS GROUP a.s.  

Subjekt údajov prehlasuje, ž bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných 

údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytnuté 

dobrovoľne. 

V ...................................dňa.................................. 

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

Podpis Subjektu údajov 

 

*Poučenie subjektu údajov 

Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, zákona o ochrane osobných údajov informuje, že: 

• Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, 

a to za vyššie uvedených podmienok, 

• Dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov je záujem Subjektu údajov o: 

☐Absolvovanie vodičského kurzu u Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo 

možné, 

☐Absolvovanie kurzu na získanie respektíve obnovenie kvalifikačnej karty vodiča  (KKV) 

u Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné, 

☐Absolvovanie kondičného výcviku u Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo 

možné, 

☐Absolvovanie doškoľovacieho kurzu u Správcu čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo 

možné, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné, 

☐Zasielania SMS správy, e-mailu za účelom poskytnutia upozornenia o končení platnosti 

KKV. 

• Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať 

k automatizovanému rozhodovaní ani k profilovaniu 

• Správca nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, nepoveril 

spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie 

povinností v zmysle Nariadenia 
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• Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, 

medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám 

• Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných 

údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, právo 

požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, 

poprípade obmedziť spracovanie, a vzniesť námietku voči spracovávaniu, má právo na 

prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako i právo podať sťažnosť na Úrad 

pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak má za to, že Správca pri 

spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením. 

 


