
PREVÁDZKOVATEĽ:  
Názov: ZO OZ KOVO KIA ŽILINA  
Adresa: A. Bernoláka č.51, 010 01 ŽILINA  
IČO: 30804078 058 
 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
DOTKNUTÁ OSOBA: 
 
Titul, meno a priezvisko: ......................................................................................... 
 
Adresa bydliska: ..................................................................................................... (ďalej len dotknutá osoba) 

 
poskytuje prevádzkovateľovi – ZO OZ KOVO KIA ŽILINA, ulica A. Bernoláka č.51, 010 01 ŽILINA,  
IČO: 30804078 058 súhlas, podľa § 14 zákona č. 18/2018  Z. z. so spracúvaním svojich osobných 
údajov, ktoré boli získané na účel: 

a) evidencie členstva v Odborovom zväze KOVO prostredníctvom príslušnej Základnej 
organizácie Odborového zväzu KOVO, 

b) poskytovania právneho poradenstva a služieb právnej pomoci zo strany Odborového zväzu 
KOVO svojim členom a ich rodinným príslušníkom vo veciach pracovnoprávnych vzťahov, 
sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia  a nárokov z nich plynúcich, 

c) presadzovania oprávnených požiadaviek členov, obhajovanie ich zamestnaneckých, 
mzdových, pracovných, sociálnych, kultúrnych práv a záujmov, ako aj základných 
demokratických princípov a občianskych  práv v zmysle Stanov OZ KOVO, 

d) poskytovania služieb a benefitov členom OZ KOVO, 
e) organizovania spoločenských a kultúrnych akcií zo strany prevádzkovateľa, 
f) organizovania výletov, zájazdov organizovaných prevádzkovateľom a na účely poistenia 

účastníkov týchto akcií, 
g) poskytovania osobných údajov tretej strane napr. Odborovému zväzu KOVO za účelom 

poskytovania informácií súvisiacich s členstvom, právneho zastúpenia a poskytovania služieb 
právnej pomoci, poisťovniam za účelom potreby  komerčného poistenia, vzdelávacím 
inštitúciám za účelom realizácie vzdelávacej akcie, ubytovacím zariadeniam za účelom 
poskytnutia ubytovania,   

h) spracúvania osobných údajov, ktorý vyplýva pre prevádzkovateľa z právnych a vnútorných  
predpisov v oblasti spolurozhodovania, prerokovania, kontrolnej činnosti a poskytovania 
informácií, 

 
a to v rozsahu: 
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, názov 
zamestnávateľa, pracovné zaradenie (funkcia), rodné číslo, číslo OP, dátum narodenia, rodinný stav, 
štátna príslušnosť, emailový a telefonický kontakt, informácie o náležitostiach a podmienkach 
pracovného pomeru v rozsahu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, členstvo v odborovej organizácii. 
 

Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje na vyššie uvedený účel a vo vyššie uvedenom rozsahu, a 
to na celú dobu trvania členstva dotknutej osoby resp. počas trvania vzťahu k Odborovému zväzu 
KOVO prostredníctvom Základnej organizácie Odborového zväzu KOVO. 

    
Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané počas trvania členstva dotknutej osoby resp. 

počas trvania záväzkov vyplývajúcich so vzťahu s OZ KOVO. Po ukončení členstva resp. zániku 
všetkých záväzkov vyplývajúcich so vzťahu s OZ KOVO 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 prenosnosť  
osobných údajov. A právo namietať spracúvanie osobných údajov. Viac na www.ozkovo.sk  
 
 
 
 
 
V Žiline dňa ...............................        ................................................................ 
      meno, priezvisko a podpis dotknutej osoby  

http://www.ozkovo.sk/

