SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
...........................................(meno, priezvisko), súhlasím so spracúvaním mojich
osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo Slovenskej republiky so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava,
IČO: 30810710 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko,
adresa, adresa elektronickej pošty a telefón za účelom zabezpečenia spolupráce pri
tvorbe európskych a medzinárodných noriem s medzinárodnými normalizačnými
orgánmi a európskymi normalizačnými organizáciami. Svojim podpisom potvrdzujem,
že som bol oboznámený, že moje osobné údaje v rozsahu najmä titul, meno
priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty, telefón a iné údaje sú
zhromažďované, používané, zdieľané a archivované na účel zabezpečenia tvorby
európskych a medzinárodných noriem, najmä formou evidencie v internom
informačnom systéme odboru technickej normalizácie, evidencie v informačných
systémoch medzinárodných normalizačných orgánoch a európskych normalizačných
organizácií, registrácie na zasadnutia európskych alebo medzinárodných technických
komisií, subkomisií alebo pracovných skupín. Súhlasím s tým, že Prevádzkovateľ
poskytne moje osobné údaje výlučne oprávneným osobám prevádzkovateľa. Ako
dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o tom, že
iným subjektom poskytne Prevádzkovateľ moje osobné údaje len v prípadoch
stanovených platnou právnou úpravou (napríklad v prípade trestného konania), o
skutočnosti, že moje osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe a v
tlačenej podobe, budú spracúvané po dobu trvania aktívnej účasti na tvorbe
európskych a medzinárodných noriem a archivované v súlade s osobitnými
predpismi. V závislosti od druhu spolupráce som bol informovaný, že moje osobné
údaje môžu byť poskytnuté do tretích krajín, ktoré nemôžu zaručiť rovnakú úroveň
ochrany osobných údajov ako v krajine Prevádzkovateľa, vo Švajčiarsku a/alebo
v EHP. Za týmto účelom svojim podpisom udeľujem súhlas podľa čl. 6 spolkového
zákona o ochrane údajov Švajčiarska (“FADP”; SR 235.1) a čl. 49 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 osobných údajov) s prenosom
mojich údajov do Švajčiarska alebo iných tretích krajín.
Svojim podpisom
potvrdzujem, že som bol poučený, že v závislosti od druhu mojej spolupráce môžu
byť moje osobné údaje poskytnuté medzinárodným normalizačným orgánom
(Medzinárodnej organizácií pre normalizáciu alebo Medzinárodnej elektrotechnickej
komisii) so sídlom vo Švajčiarsku, európskym normalizačným organizáciám
(Európskemu výboru pre normalizáciu alebo Európskemu výboru pre normalizáciu v
elektrotechnike) so sídlom v Belgicku, Európskemu inštitútu pre telekomunikačné
normy so sídlom vo Francúzsku, členom medzinárodných normalizačných orgánov a
členom európskych normalizačných organizácií, prípadne pridruženým krajinám, ktorí
organizujú zasadnutia medzinárodných technických komisií, subkomisií a pracovných
skupín alebo zasadnutia európskych technických komisií, subkomisií a pracovných
skupín a nebudú poskytnuté spracovateľom Prevádzkovateľa.

Svojim podpisom ďalej potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o mojom práve na
prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, práve na opravu, vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania týchto údajov, práve namietať proti spracúvaniu osobných
údajov, ktoré sa ma týkajú, práve na prenosnosť týchto údajov ako aj o mojom práve
kedykoľvek tento súhlas odvolať. Podpisom tohto súhlasu tiež potvrdzujem, že som
bol/a ako dotknutá osoba poučený/á o mojom práve podať sťažnosť dozornému
orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, a to v prípade podozrenia, že spracúvanie osobných
údajov, ktoré sa ma týkajú, je v rozpore s Nariadením 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 (všeobecným
nariadením o ochrane osobných údajov) ako aj o skutočnosti, že prípadné otázky
týkajúce sa ochrany osobných údajov môžem adresovať zodpovednej osobe
Prevádzkovateľa
prostredníctvom
adresy
elektronickej
pošty:
zodpovednaosoba@normoff.gov.sk . Prehlasujem, že poskytnuté údaje sú uvedené
správne a pravdivo a o prípadných zmenách osobných údajov budem
Prevádzkovateľa informovať. Som si vedomý/vedomá následkov nepravdivého
poskytnutia osobných údajov.

