Súhlas so spracovaním osobných údajov
udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „súhlas“)
Prevádzkovateľ: Symptomedica, s.r.o.
Sídlo: Pekná cesta 13, Bratislava - mestská časť Rača, 831 05
IČO: 51 803 143
Štatutár: Ing. Lenka Cermanová, email: cermanova@symptomedica.com, tel. č.: 0944384574
Soňa Chamillová, email: chamillova@symptomedica.com
Dotknutá osoba (zamestnanec, dohodár):
Meno:
Priezvisko:

Dátum narodenia:

Adresa:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko,
fotografia (podobizeň dotknutej osoby), vzdelanie a lekárska prax v zmysle účinnej právnej
úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Dole podpísaná dotknutá osoba, v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1
písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
2016/679 udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie a uverejňovanie fotografií seba
ako zamestnanca resp. dohodára na webstránke a sociálnych sieťach prevádzkovateľa za
účelom budovania povedomia o spoločnosti, a to po dobu trvania pracovného pomeru a/alebo
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. do odvolania súhlasu zo
strany dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje pre účely:
Uverejnenia titulu, mena, priezviska, fotografie (podobizeň dotknutej osoby), vzdelania a
lekárskej praxe na webovej stránke prevádzkovateľa za účelom budovania dobrého mena
a zvyšovania povedomia o spoločnosti.
Dotknutá osoba berie na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže
kedykoľvek odvolať a to informovaním prevádzkovateľa osobne napr. na prevádzke
spoločnosti, prostredníctvom mailovej adresy cermanova@symptomedica.com, alebo pošty na
adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
V našej spoločnosti venujeme ochrane Vašich osobných údajov náležitú pozornosť. Ďalšie
informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa
prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov
alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle
prevádzkovateľa www.symptomedica.com a v tlačenej podobe na prevádzke spoločnosti.
Dotknutá osoba berie na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez
jej súhlasu.
Súhlas s vyššie uvedeným dávam slobodne a jasne najavo svojim dole priloženým podpisom.
V Bratislave dňa ...............

Podpis: ………………………

