Súhlas so spracúvaním osobných údajov
PREVÁDZKOVATEĽ:
Názov: AutoSave, s.r.o.
Sídlo: Ulica 1.mája 5470/46, 901 01 Malacky
IČO: 36451614
DOTKNUTÁ OSOBA:
Titul, meno, priezvisko: ............................................................................................................
Adresa bydliska: ......................................................................................................................
(ďalej len dotknutá osoba)
Poskytuje prevádzkovateľovi – obchodnej spoločnosti AutoSave, s.r.o., súhlas podľa § 14 zákona č:
18/2018 Z.z. so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré boli získané na nasledovné účely:
a) Vedenie personálnej a mzdovej agendy, vrátane evidencie pracovného času v rámci
dochádzkového systému
b) Ochranu bezpečnosti, odhaľovaniu kriminality, ochranu majetku a zdravia, vrátane
spracovania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému
c) Spracovaniu osobných údajov, ktorý vyplýva pre prevádzkovateľa z osobitných právnych
predpisov
a to v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, podpis, trvalý
pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav, údaje
o vzdelaní, pohlavie, poberanie prídavkov na deti, mzdu, plat alebo platové pomery, údaje
o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, ročný úhrn vyplateného dôchodku,
údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej
pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, pracovné zaradenie, mená, priezviská a dátumy
narodenia rodinných príslušníkov, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedeni zamestnanca
v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky,
údaje zo zamestnaneckej zmluvy doplnkovej dôchodkovej poisťovne, názov zdravotnej poisťovne,
telefonický kontakt, a iné údaje potrebné pre vedenie mzdovej a personálnej agendy.
Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje na vyššie uvedený účel a vo vyššie uvedenom rozsahu,
a to na celú dobu trvania vzťahu k obchodnej spoločnosti AutoSave, s.r.o.
Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané počas trvania záväzkov vyplývajúcich zo vzťahu
dotknutej osoby s obchodnou spoločnosťou AutoSave, s.r.o. Po zániku všetkých záväzkov,
vyplývajúcich so vzťahu s obchodnou spoločnosťou AutoSave, s.r.o., budú osobné údaje uchovávané
počas obdobia, ktoré je vyžadované v zmysle platnej legislatívy.
Dotknutá osoba má najmä právo: na prístup k osobným údajom, na odvolanie súhlasu so
spracovaním osobných údajov, na výmaz osobných údajov, na opravu nesprávnych alebo nepresných
osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenos osobných údajov a právo
namietať spracúvanie osobných údajov.

V ......................................, dňa ..............................

................................................................
Meno, priezvisko a podpis dotknutej osoby

