Poverenie, poučenie a zaviazanie mlčanlivosťou osoby oprávnenej spracúvať
osobné údaje dotknutých osôb
v zmysle čl.29 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ÉU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v zmysle § 79 zákona NR SR
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“)

ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Obchodné meno:
TOP GUN s. r. o.
Sídlo:
SNP 1669/2, 908 51 Holíč
IČO:
44 401 663
Dole podpísaná/podpísaný
Meno, priezvisko:..............................................................................................................................
Pracovné zaradenie:...........................................................................................................................
Osoba poverená spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa (ďalej len
„oprávnená osoba“) môže osobné údaje spracúvať len na základe pokynov prevádzkovateľa.
Osoba je oprávnená spracúvať osobné údaje výlučne v súlade s pracovnou zmluvou, zmluvou o dobrovoľníckej
činnosti, opisom pracovných povinností, internými predpismi a pokynmi, bezpečnostnými pravidlami zavedenými
v prostredí prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa a právnymi predpismi.
V súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je každá osoba prichádzajúca do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa
povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prišla do styku. Povinnosť mlčanlivosti je
povinná zachovávať aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
,,Oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré sa dozvedel pri výkone
zamestnania, alebo v súvislosti s ním a uvedené osobne údaje nesmie oznamovať alebo inak sprístupniť tretím
osobám a nebude ich využívať vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb a bude ich využívať len v rámci
pracovnej činnosti pre zamestnávateľa,,
Osoba poverená spracúvaním osobných údajov, môže v súvislosti s protiprávnym nakladaním s osobným údajmi
čeliť aj trestnému stíhaniu za trestné činy podľa § 247 a § 374 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov, alebo môže voči nej byť vedené disciplinárne resp. pracovnoprávne konanie.
Oprávnená osoba svojim podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu porozumela.
V

, dňa ................

........................................
podpis oprávnenej osoby

.............................................
podpis osoby
ktorá poučenie vykonala

1

