SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
udelený v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej ako „Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 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 údajov) (ďalej
ako „Nariadenie“).

Dolu podpísaná dotknutá osoba,
Meno

Priezvisko

Ulica

Dátum narodenia

PSČ

Mesto, štát

Email:

Telefón

(ďalej ako „Dotknutá osoba“),

týmto v súlade so Zákonom a Nariadením
UDEĽUJEM

spoločnosti ProfiPilot, s.r.o. so sídlom Pavla Kyrmezera 12/1096, 914 41 Nemšová, Slovenská republika, IČO: 46 279 741, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 24852/R, zastúpená: Ing. Milan Mazanovský, konateľ (ďalej ako
„Prevádzkovateľ“) svoj

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas udeľujem na nasledovné účely:
uloženie osobných údajov do internej databázy Prevádzkovateľa. Interná databáza je vedená za účelom evidencie uchádzačov
a absolventov leteckých preskúšaní vo veci získania, predĺženia, alebo obnovenia platnosti preukazu spôsobilosti, kvalifikačných
kategórií, osvedčení a certifikátov.
zasielanie informačných a reklamných správ Prevádzkovateľom vo svojom mene a v mene svojich partnerov Svoj dobrovoľný súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov udeľujem na dobu minimálne 10 rokov od udelenia tohto súhlasu a to v rozsahu:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

titul, meno, priezvisko
dátum narodenia
bydlisko, a/alebo prechodný pobyt (ulica, popisné číslo/podlažie, psč, mesto, štát)
emailová adresa, telefónne číslo a kontaktné údaje
číslo preukazu spôsobilosti
číslo preukau totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz, alebo iný doklad)
názov/typ kvalifikácie, preukazu, certifikátu alebo osvedčenia
dátum platnosti kvalifikácie, preukazu, certifikátu, alebo osvedčenia
dátum preskúšania, výsledok a úspešnosť preskúšania
podpis na vytvorených dokumentoch
akékoľvek audiovizuálne dáta, textové a obrazové dáta, dokumenty získané alebo vytvorené počas samotného preskúšania.
Svojim podpisom ďalej potvrdzujem,

Svojim podpisom ďalej potvrdzujem, že som bol/bola poučený/á o svojich právach vyplývajúcich z právnych predpisov platných a účinných ku dňu udelenia tohto súhlasu a súčasne že som bol oboznámený/á s nimi prostredníctvom Informačných oznámení, ktoré mi boli
poskytnuté pri udelení súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov.

Miesto __________________ Dátum __________________

Podpis

avitation training consultancy
crew checking
www.profipilot.aero info@profipilot.aero

Examinátor – Súhlas so spracovaním osobných údajov

