
Príloha A 

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa nariadenia č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  
 
Názov prevádzkovateľa: Fond na podporu športu, Príkopova 3255/6, 831 03 Bratislava  
 
Podpísaný/á ........................................................................................................... ako 
dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas so zverejnením životopisu a mnou vypracovaného 
motivačného listu v zmysle § 10a, ods. 7 zákona o fonde k prihláške do výberového konania 
na obsadenie pozície člena odbornej komisie (prípadne iného dokumentu, ktorý na žiadosť 
prevádzkovateľa vypracujem v súvislosti s výberovým konaním), vyhotovených obrazových, 
zvukových a obrazovo-zvukových záznamov s verejných prezentácií na internetových 
stránkach prevádzkovateľa, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom obdobných 
informačných a komunikačných prostriedkov za účelom informovania o činnosti fondu. 
Zverejnenie nesmie narúčať vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.  
 
Súhlas sa udeľuje na obdobie trvania výkonu funkcie člena odbornej komisie; po jeho 
skončení budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas je 
možné kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  
 
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bola informovaná o svojich právach v zmysle čl. 15 
až 22 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe týchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie 
podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe týchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
 
V ................................, dňa ..........................  
 
 
 
 
 
 ......................................................  
 podpis dotknutej osoby  


