Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, svojím podpisom vyjadrujem súhlas Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Programu výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch so Slovenskou republikou a v priložených prílohách, za účelom administrácie projektov počas doby ich realizácie. Po uplynutí tejto doby žiadam o skartovanie materiálov v zákonom stanovenej lehote archivácie. 

Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch (hodnotiteľom projektov), a to na účely hodnotenia projektov.

Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie tejto žiadosti, akoby nebola podaná.

Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý najmä v § 28 a nasledujúcich upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov.


Consent to the processing of personal data

Pursuant to Act of the Slovak Republic no. 122/2013 Coll. on personal data protection, as amended, I, by my signature hereto, grant my consent to the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic to process personal data provided in the Application Form for the Project Based Exchange Programme with the Slovak Republic and in the attachments for the purpose of project administration during the project realisation. I request that after expiry of this period these materials be shredded within the statutory archiving period. 

The consent covers also the provision, if necessary, of the data provided to third parties            (project evaluators), and this for the purposes of project evaluation.

I am aware that withdrawal of this consent shall result in cancellation of the application, as if it has never been filed.

I acknowledge that processing of my personal data is governed by Act of the Slovak Republic no. 122/2013 Coll. on personal data protection, as amended, governing in particular in § 28 et seq. my rights in the field of the personal data protection.


Name / Meno a priezvisko:


Date / Dátum:						Signature/Podpis:

