Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov
(§11 zákona č. 122/2013 Z.z.)

Dolupodpísaný/-á
........................................................................................................................................................................................
nar.:
..............................................................................................................................................................................................................
,
bytom:
...........................................................................................................................................................................................................
týmto udeľujem spoločnosti SlowCare International s.r.o., so sídlom Ducové 85, 922 21 Ducové, IČO: 43 846 564, pracovisko: Krajinská cesta 32, 92101
Piešťany (ďalej len prevádzkovateľ) na spracúvanie mojich osobných údajov, v rozsahu:
- meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodinný stav
- dátum narodenia a miesto narodenia
- údaj o štátnom občianstve a číslo občianskeho preukazu, dátum vystavenia a kto ho vystavil
- adresa trvalého bydliska
- vzdelanie
- údaje o bezúhonnosti (podľa výpisu z registra trestov)
- údaj o absolvovaní opatrovateľského kurzu
- telefónne číslo a mail,
ktoré som uviedol prevádzkovateľovi v predložených alebo zaslaných materiáloch za účelom sprostredkovania – vyhľadania záujemcu zo štátu Spolková
republika Rakúsko (chorá alebo stará osoba), o opatrovanie v domácom prostredí.
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať moje osobné údaje len za účelom sprostredkovania – vyhľadania záujemcu zo štátu Spolková republika Rakúsko
o opatrovanie za účelom zabezpečenia prípravy zmlúv o vykonaní práce na služby v opatere osôb v zmysle §159 GewO, prípadne za účelom prípravy príkaznej
zmluvy na zabezpečenie ohlásenia môjho pobytu v krajine Spolková republika Rakúsko, ohlásenia na príslušnom finančnom úrade a tiež na sociálnej poisťovni
živnostenského podnikania, prípadne o vybavenie živnostenského oprávnenia na výkon opatrovateľských činností v krajine Rakúsko (ak o tieto služby prejavím
písomne svoj záujem).
Súhlasím tiež s kopírovaním, skenovaním a iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosiče informácii, ktoré som spoločnosti SlowCare International s.r.o.
predložil/-a.
Zároveň udeľujem svoj súhlas s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje poskytol zo svojho informačného systému inému subjektu, tretím stranám, ktoré ich
budú ďalej spracúvať, a to konkrétne :
agentúre 24 Stunden Personenbetreuung (PB) GmbH, Grazer Strasse 49-51, 2700 Wiener Neustadt, s ktorou spolupracuje pri vyhľadávaní záujemcov –
seniorov alebo chorých ľudí o opatrovanie, (ktorá vypracúva zmluvy o vykonaní práce na služby v opatere osôb v zmysle §159 GewO),
- v prípade, ak prejavím záujem o zabezpečenie ohlásenia môjho pobytu v Spolkovej republike Rakúsko, ohlásenia na príslušnom finančnom úrade a tiež na
sociálnej poisťovni živnostenského podnikania, prípadne o vybavenie živnostenského oprávnenia, súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov tiež štátnym
inštitúciám v Spolkovej republike Rakúsko a uvedením týchto údajov v registroch týchto subjektov, a to: Polícii Spolkovej republiky Rakúsko (nahlásenie
pobytu), Sociálnej poisťovni živnostenského podnikania, príslušnému finančnému úradu a tiež Hospodárskej komore (vybavenie živnosti na výkon
opatrovateľských činností v Rakúsku).
- Ako dotknutá osoba týmto prejavujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov sprostredkovateľom prevádzkovateľa, spoločnosťou Axfone s.r.o., so
sídlom Trenčianska cesta 30, 921 08 Bratislava, IČO: 45 279 608, ktorá poskytla spoločnosti SlowCare International s.r.o. priestor na umiestnenie jej
elektronického informačného systému s osobnými údajmi jej zákazníkov na svojom fyzickom serveri, v rámci internetového prostredia, a ktorá pre spoločnosť
SlowCare International s.r.o. osobné údaje umiestnené v jej informačnom systéme, na svojom fyzickom serveri len uchováva, bez akéhokoľvek možného
priameho prístupu k nim, nakoľko prístup je šifrovaný.
Ako dotknutá osoba tiež prejavujem svoj súhlas s cezhraničným prenosom mojich osobných údajov mimo územia SR do Spolkovej republiky Rakúsko, ktorá ako
krajina EÚ zaručuje podľa rozhodnutia Európskej komisie primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zároveň prehlasujem, že som bol/-a prevádzkovateľom –
spoločnosťou SlowCare International s.r.o. vopred poučený/-á o:
identifikačných údajoch prevádzkovateľa, identifikačných údajoch sprostredkovateľa, účele spracovania osobných údajov, rozsahu spracúvania mojich osobných
údajov, o dobrovoľnosti poskytnúť tieto osobné údaje, o čase platnosti súhlasu na spracúvanie osobných údajov, okruhu tretích strán, ktorým sa moje osobné
údaje poskytnú, krajine, kde sa uskutoční prenos mojich osobných údajov.
Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Piešťanoch, dňa .........................................
..................................................................................
vlastnoručný podpis dotknutej osoby

