PODKLAD PRE STRAVOVANIE
Názov organizácie:

Fakultná nemocnica Trenčín

Titul, meno a priezvisko
zamestnanca:
Osobné číslo:

Iná výdajňa:

áno .................

nie

Nákladové stredisko:

Diéta:

áno – č............

nie

Doba platnosti:

V Trenčíne, ..........................................

od

do

………………...……...............………….....................
za personálne oddelenie FN Trenčín – podpis a pečiatka

………….........…………………….....................

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

za oddelenie PAČ FN Trenčín – podpis a pečiatka

podpis stravníka

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Meno a priezvisko
Osobné číslo (vyplní
sa len v prípade
zamestnancov
nemocnice)
E-mailová adresa
Telefónne číslo

(Ďalej len „Zákazník“)
Identifikácia prevádzkovateľa: Hospital Catering Solutions s. r. o., so sídlom: Rajská 7, 811 08 Bratislava –
Staré Mesto, IČO: 47 243 147, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.:
85151/B
(Ďalej len „Prevádzkovateľ“)
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákazník týmto udeľuje Prevádzkovateľovi:
SÚHLAS so spracúvaním osobných údajov Zákazníka v rozsahu: meno a priezvisko, osobné číslo, emailová adresa, telefónny kontakt (ďalej len „osobné údaje“), na účely uskutočňovania objednávok stravy
a evidencie stravníkov. Súhlas pre vyššie uvedený účel Zákazník udeľuje na dobu 10 rokov od uskutočnenia
posledného zmluvného plnenia a ak nedôjde k zmluvnému plneniu, od udelenia tohto súhlasu.
Zákazník berie na vedomie, že za vyššie uvedeným účelom môže Prevádzkovateľ ďalej spracovávať jeho osobné
údaje aj prostredníctvom Sprostredkovateľov.
Zákazník ďalej berie na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a má právo ho
kedykoľvek odvolať, a to a to buď písomnou formou na adrese sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adrese:
gdpr@hospitalcatering.sk alebo vyplnením a odoslaním webového formulára na odvolanie súhlasu umiestneného
na www.hospitalcatering.sk.

Zákazník ďalej berie na vedomie, že v prípade odvolania tohto súhlasu nebudú jeho osobné údaje spracovávané
na účel, pre ktorý bol súhlas udelený. Osobné údaje Zákazníka uvedené v Informačnom oznámenie však budú
naďalej spracovávané na účely uvedené v Informačnom oznámení, a to v tých častiach, kde môžu byť osobné
údaje spracovávané aj bez súhlasu Zákazníka.
Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s Informačným oznámením o spracovaní osobných údajov, ktoré v
súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov upravuje podmienky spracovania
osobných údajov Prevádzkovateľom.

V ………………………………. dňa ……………….

…………………………(podpis)

