BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

SÚHLAS PODĽA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Titul, Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Kontakt: (tel./e-mail)
(ďalej len „Uchádzač“)
dávam súhlas, aby

BKS Bank AG, so sídlom St. Veiter Ring 43, A - 9020 Klagenfurt, zapísaná v Obchodnom registri
Krajského súdu Klagenfurt, IČO: FN 91810s konajúca prostredníctvom jej organizačnej zložky
zapísanej v Slovenskej republike v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po,
vložka číslo 1895/B takto:
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
IČO:
36 869 856
Sídlo:
Registrácia:

Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo:
1895/B
(ďalej len „Banka“), na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení:
(i)

(ii)

(iii)

spracúvala moje osobné údaje uvedené v mojom profesnom životopise a doplňujúcej
dokumentácii odovzdaných Banke, a to najmä: titul, meno, priezvisko, bydlisko, mailový
a telefonický kontakt, údaje o dosiahnutom vzdelaní, priebeh doterajšieho zamestnania, za v
evidencii uchádzačov o zamestnanie, ďalšie údaje dobrovoľne poskytnuté Banke (napr.
fotografia tváre). Účelom spracúvania je nájdenie vhodného zamestnanca a vytvorenie
a udržovanie databázy uchádzačov o zamestnanie Bankou na účely ich prípadného oslovenia zo
strany Banky, ak Banka prejaví v budúcnosti záujem o oslovenie uchádzača o zamestnanie a za
účelom získania zamestnania zodpovedajúceho mojej kvalifikácii v Banke;

poskytla moje osobné údaje a informácie uvedené v profesnom životopise a doplňujúcej
dokumentácii osobám, ktoré sú priamo alebo nepriamo ovládané spoločnosťou BKS Bank AG
na účely prípadného oslovenia uchádzačov o zamestnanie uvedenými osobami, pričom
súhlasím aj s následným spracúvaním mojich osobných údajov týmito osobami;

Banka overila pravdivosť informácií poskytnutých v mojom profesnom životopise a doplňujúcej
dokumentácií a môjho postoja k práci u tretích osôb, pričom takými tretími osobami sa
rozumejú najmä môj zamestnávateľ, bývalý zamestnávateľ alebo iná osoba uvedená ako
referenčná osoba v poskytnutých údajoch a súhlasím, aby tieto tretie osoby poskytli alebo
sprístupnili Banke informáciu o pravdivosti uvedených osobných údajov.

Súhlas udeľujem na obdobie 1 roka, pričom súhlas možno odvolať písomným oznámením na adresu
Banky.

Zároveň týmto vyhlasujem, že mi boli ako Klientovi a Dotknutej osobe poskytnuté všetky informácie a
poučenie uvedené dokumente s názvom Informácie v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Banky .
http://www.bksbank.sk/BKSWebp/BKS/bks_sk/Ochrana_osobnch_dajov/index.jsp.
V ....................................... , dňa ...........................

Súhlas podľa zákona o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

___________________________
Uchádzač
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