ČESKÁ REPUBLIKA POĽSKO RUMUNSKO RUSKO SLOVENSKO

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
poskytnutý v súlade s Nariadením EU 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
Poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v profesijnom životopise a v tomto Súhlase (ďalej len
osobné údaje) dávam výslovný súhlas spoločnosti DRILL B.S., spol. s r.o. so sídlom Jakubovo námestie 13, 811
09 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len Prevádzkovateľ) k ich:
- uchovávaniu v personálnej databáze a ich zdieľaniu s ostatnými spoločnosťami skupiny DRILL (QUICKSOURCE
spol. s r.o. a Pro-Temp Plus spol. s r.o.),
- automatizovanému vyhľadávaniu v personálnej databáze,
- poskytovaniu klientom Prevádzkovateľa, pre ktorých vyhľadáva vhodných zamestnancov k obsadeniu
požadovaných pozícií
a to za účelom sprostredkovania zamestnania, alebo iného obdobného pracovnoprávneho vzťahu, pre moju osobu.
Súhlasím, aby Prevádzkovateľ spracúval moje osobné údaje pre prípad ďalšieho sprostredkovania zamestnania až
do odvolania tohto súhlasu.
Prehlasujem, že som bol/bola Prevádzkovateľom riadne informovaný/informovaná o:
- účele spracúvania osobných údajov,
- dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené,
- rozsahu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- povahe automatizovaného spracúvania osobných údajov,
- príjemcoch, ktorým môžu byť osobné údaje poskytované,
- totožnosti a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a kontaktných údajoch jeho poverenca pre ochranu
osobných údajov
a o svojich právach:
- kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať,
- požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz (právo byť zabudnutý),
prípadne obmedzenie spracovania,
- na prenositeľnosť údajov,
- požadovať od Prevádzkovateľa informácie o príjemcoch, ktorým boli osobné údaje poskytnuté,
- vzniesť námietku proti spracúvaniu a podať sťažnosť dozornému úradu.
Prehlasujem, že mnou poskytnuté údaje sú pravdivé. Tento súhlas udeľujem slobodne a dobrovoľne.
Meno a priezvisko:

dňa:

Podpis:
Ďalšie informácie o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na webových stránkach www.drill.sk.
_________________________________________________________________________________________
Na záver Vás prosíme, aby ste sem uviedli svoje osobné kontaktné informácie, ktoré môžeme v budúcnosti použiť
v prípade, že Vaše aktuálne pracovné kontakty stratia platnosť.
osobný e-mail:
osobný telefón:
Skype:
iné:

DRILL B.S., spol. s r.o.
Jakubovo námestie 13
811 09 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 43933 165
IČ DPH: SK2022541653

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Číslo účtu: 186 834 0004 / 5600
IBAN: SK31 5600 0000 0018 6834 0004
SWIFT: KOMASK2X

tel.: +421 902 01 02 03

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 50507/B

e-mail: info@drill.sk
www.drill.sk

