REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Meno a priezvisko: ......................................................................................................
Telefónne číslo: ..................................E-mailová adresa:............................................
Korešpondenčná adresa: .............................................................................................
Navštevovaná základná škola:.....................................................................................

Ročník Priemer známok

Počet vymeškaných hodín
Klasifikácia zo
správania
Ospravedlnené Neospravedlnené

5.
6.
7.
8.
9.
Záujem o študijný odbor
3151H pletiar/ka
3152H 01 krajčír/ka (úpravár/ka)
2466H 02 mechanik opravár/ka
V...................... dňa....................

Podpis žiaka

Podpis zákonného zástupcu

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

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

Vyplnený formulár nám prosím zašlite na adresu Chemosvit Fibrochem, a.s., Štúrova 101,
059 21 Svit, prípadne e-mailom na adresu simakova.a@fibrochem.sk
V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky na č. 052 715 3257.
Vyplnením a podpísaním registračného formulára dávam súhlas na spracovanie osobných údajov získaných v súvislosti
s registráciou záujemcov o duálne vzdelávanie v spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a. s. na dobu 1 roka, v zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.
Udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

Informácie poskytované dotknutej osobe o spracúvaní jej osobných údajov v IS prevádzkovateľa
I. Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov, je spoločnosť CHEMOSVIT
FIBROCHEM, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SR, IČO 31 736 327, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel Sa, vložka 298//P
II. Zodpovedné osoby
za dokumentačnú časť OOÚ
špecialista administratívnych činností a personalistiky
č.t. 052 715 3257, e-mail: simakova.a@fibrochem.sk
III. Základné informácie o spracúvaní OÚ v informačných systémoch
Účel: informovanie (potenciálnych) zákazníkov o novinkách a akciách, zasielanie informačných listov a ponúk na
tovary a služby poskytované prevádzkovateľom, propagácia spoločnosti, vernostný program pre zákazníkov
Právny základ: súhlas dotknutej osoby
Príjemcovia: Cezhraničný prenos: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania OÚ: 1 rok odo dňa získania súhlasu
Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje na základe svojho súhlasu, ktorý prejaví dobrovoľným vyplnením
a podpísaním registračného formulára.
Udelený súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný (osobne, mailom, cez elektronický formulár).
IV. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je má:
- právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele ich spracúvania, o kategórii dotknutých
osobných údajov, o identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe
uchovávania osobných údajov.
- právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
- právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú za podmienok
ustanovených zákonom
- právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov za podmienok ustanovených zákonom
- právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie za podmienok
ustanovených v zákone
- právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220
- právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
- právo na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
- právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácii
- právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je
to technicky možné
- právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie založené na právnom
základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním
- právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní
osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne
ovplyvňujú
Dotknutá osoba si uvedené práva uplatní prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.
V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa jej poskytnú za predpokladu, že
preukáže svoju totožnosť.

