V prípade odmietnutia podpísať Súhlas so spracovaním osobných údajov zo strany klienta napísať zdôvodnenie s uvedením dátumu a podpisom TSP/TP.

 Príloha č.2

Súhlas dotknutej osoby na spracovávanie osobných údajov, poskytnutý v zmysle zákona č. 122/2013 Z . z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“)

Menovaný/á.............................................................................................................................,
adresa bydliska ................................................................................................,(ďalej len „dotknutá osoba“) týmto 

p o s k y t u j e   s ú h l a s

podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. so spracúvaním nasledovných osobných údajov, ktoré boli získané za účelom zaradenia do databázy evidencie klientov terénnych sociálnych pracovníkov (ďalej len „TSP“) a  terénnych pracovníkov  (ďalej len „TP“), vedenej v obci/meste ........................................ (ďalej len „obec/mesto“), a to:

	meno a priezvisko, titul,
rodné meno, predošlé meno u žien,

adresa trvalého pobytu (bydlisko), príp. korešpondenčná adresa,
dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo,
počet detí, meno detí,
dátum narodenia detí, rodné číslo detí,
meno manžela /ky,
rodné číslo manžela /ky,
zamestnávateľ manžela /ky,
pracovné zaradenie (funkcia, kategória),
národnosť, štátna príslušnosť,
príjem zamestnanca za každý rok,
číslo osobného účtu,
telefónne číslo,
informácie o sociálnej situácii, vrátane výšky poberaných peňažných príspevkov, 
informácie o zdravotnom stave, či dosiahnutom vzdelaní (v prípade riešenia zdravotného stavu, uplatnenia sa na trhu práce),
bezúhonnosť.

       Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku, že sú pravdivé a súhlasí s ich využitím na vymedzený účel.

Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané v obci/meste do 31.12.2021, ak všeobecne záväzný predpis neurčuje inak.

Po uplynutí tejto lehoty sa obec/mesto zaväzuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. vrátiť všetky oficiálne doklady dotknutej osobe, ak o to v zmysle cit. zákona dotknutá osoba požiada. 

Zároveň sa obec/mesto zaväzuje v zmysle § 17 zákona č. 122/2013 Z. z., že zlikviduje predmetné osobné údaje, keďže uplynutím lehoty uvedenej v tomto súhlase účel ich spracúvania skončí. Obec/mesto súčasne zaručuje dotknutej osobe, že súhlas daný na základe tohto dokumentu je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Obec/mesto si je vedomá/-é toho, že uvedené osobné údaje boli poskytnuté na účel zaradenia do databázy evidencie klientov TSP a TP, vrátane opätovného kontaktu s dotknutou osobou, a teda spracúvané osobné údaje nebude sprístupňovať ani poskytovať tretej strane, tak ako  vymedzuje ustanovenie § 18 zákona č. 122/2013 Z. z.

Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, sú upravené v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z.

V......................... dňa .....................   	             ...........................................................		                                                                                
                                                                                                podpis     

