ŽIADOSŤ
o účasť na odbornom vzdelávaní v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín pre:
-

vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej praxi
aplikátorov v lesníctve

(modul 02)
(modul 04)

Meno a priezvisko, titul :
..................................................................................................................................................
Dátum narodenia :
.......................................................................................................................................................
Miesto narodenia :
.......................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu :
.................................................................................................................................................
Žiadam o účasť na odbornom vzdelávaní s cieľom získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti
prípravkov na ochranu rastlínpodľa § 32 Zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v
oblasti prípravkov na ochranu rastlín:
Žiadam o zaradenie do modulu :
................... (dopíšte číslo modulu)
Telefonický kontakt (pevná linka, mobil) :
....................................................................................................................
E-mailový kontakt :
..........................................................................................................................................................
Súhlas dotknutej osoby: Týmto dávam súhlas na spracúvanie osobných údajov: telefonický kontakt (pevná linka,
mobil) a e-mailový kontakt za účelom operatívnej komunikácie, ktorá súvisí s odborným vzdelávaním a s vydaním
osvedčenia o absolvovaní odborného vzdelávania.
dňa

V
....................................

.............................

.........................................
Podpis žiadateľa

Poskytnutie informácií k ochrane osobných údajov pri získavaní osobných údajov.
(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.)

-

-

-

-

-

kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovedna.osoba@nlcsk.org
účelom spracúvania osobných údajov, ktorými sú:
1. titul, meno a priezvisko, vedecká hodnosť, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, je plnenie
povinností poskytovateľa vzdelávania súvisiacich s odborným vzdelávaním a s vydaním osvedčenia o absolvovaní
odborného vzdelávania, právny základ – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba.
2. telefonický a emailový kontakt za účelom operatívnej komunikácie s uchádzačom, ktorá súvisí s odborným
vzdelávaním a s vydaním osvedčenia o absolvovaní odborného vzdelávania, právny základ je súhlas dotknutej osoby.
príjemcami osobných údajov sú: príjemca neexistuje. Poskytovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny
alebo medzinárodnej organizácie.
doba uchovávania osobných údajov:
1. 45 rokov;
2. 10 rokov;
práva žiadateľa:
a) žiadateľ má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie
osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných
údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;
b) žiadateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných
údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;
c) žiadateľ má právo podať návrh na začatie konania;
poskytnutie osobných údajov:
1. Žiadateľ nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne, nebude mu umožnená účasť na školení
a vydanie osvedčenia.
2. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou a ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá ja potrebná na
uzavretie zmluvy. Žiadateľ nie je povinný osobné údaje poskytnúť, ak údaje neposkytne, poskytovateľ s ním nebude
komunikovať telefonicky alebo e-mailom.
3. Poskytovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

