
 

UDELENIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV - UCHÁDZAČI O 
ZAMESTNANIE 

 
 
Ja dolu podpísaný/-á ....................................................................... (prosím uveďte Vaše meno a priezvisko, 
tituly), narodený/-á dňa __.__.____, trvale bytom ......................................................................., týmto udeľujem 
spoločnosti e-Dome a. s., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 47 256 265, zapísanej 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6152/B (ďalej len ako „Spoločnosť“) 
 
 

 súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov 
 
 
v nasledovnom rozsahu:  

☐akademické tituly, meno a priezvisko; 

☐ fotografia; 

☐ údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch; 

☐ osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise, v motivačnom liste 
a ďalšej dokumentácii zaslanej Spoločnosti na účely uchádzania sa o zamestnanie; 

☐ osobné údaje spracúvané na potvrdeniach a osvedčeniach o absolvovaných skúškach a získanom 
vzdelaní a o vzdelávacích aktivitách; 

☐ informácie o absolvovaných školeniach, kurzoch, tréningoch, a pod.; 

☐ osobné údaje získané pri osobnom pohovore v Spoločnosti; 

☐ pracovné zaradenie; 

☐ telefónne číslo; 

☐ adresu elektronickej pošty;  

☐ podpis; 
 
na účely: 

☐vytvorenia a udržovania databázy uchádzačov o zamestnanie, 

☐nájdenia vhodného a kvalifikovaného zamestnanca Spoločnosti a na účely jeho prípadného oslovenia zo 
strany Spoločnosti, ak Spoločnosť v budúcnosti prejaví záujem o oslovenie uchádzača o zamestnanie,  

☐poskytnutia osobných údajov a informácií uvedených v mojom profesijnom životopise a doplňujúcej 
dokumentácii predloženej Spoločnosti alebo poskytnutých v rámci mojej komunikácie so Spoločnosťou 
osobám priamo alebo nepriamo ovládanými Spoločnosťou za vyššie uvedenými účelmi, najmä za účelom 
prípadného oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť,  

☐overenia informácií poskytnutých v profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii predloženej 
Spoločnosti a mojich osobných referencií u tretích osôb, ktorými môžu byť najmä môj súčasný alebo 
predchádzajúci zamestnávateľ alebo iná osoba uvedená ako referenčná osoba v  údajoch poskytnutých 
Spoločnosti, 

 
a to až do odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov, ktorý môžem kedykoľvek odvolať. 
 
Týmto zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že osobné údaje mnou poskytnuté Spoločnosti sú pravdivé 
a aktuálne. 
 
 
 
V Bratislave, dňa __.__.____ 
 
 
 
___________________________ 
(podpis dotknutej osoby – 
uchádzača o zamestnanie) 
 


