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Zverejnené na SARIO, Slovak Investment and Trade Development Agency (https://www.sario.sk)

Registračný formulár Digitálny leadership
Názov spoločnosti *
Sídlo spoločnosti (ulica, mesto, PSČ, okres,kraj) *
IČO *
Zameranie/odvetvie *
Profil spoločnosti (stručný popis spoločnosti v rozsahu max 300 znakov) *
Web
Účastník 1
Meno a priezvisko 1. účastníka *
Email *
Telefón *
Štátne občianstvo *
Ste osoba so zdravotným postihnutím * ❍ áno
❍ nie
Vek * ❍ do 29 rokov
❍ 30-49 rokov
❍ 50 a viac rokov
Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov * Súhlas so spracovaním
osobných údajov
❍ áno
Účastník 2V prípade, ak sa za Vašu spoločnosť zúčastní 2. osoba, je potrebné vyplniť všetky polia
nižšie.
Meno a priezvisko 2. účastníka
Email
Telefón
Štátne občianstvo
❍ áno
Ste osoba so zdravotným postihnutím
❍ nie
❍ do 29 rokov
Vek
❍ 30-49 rokov
❍ 50 a viac rokov
Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov Súhlas so spracovaním
osobných údajov
❍ áno
Účastník 3
Meno a priezvisko 3. účastníka
Email
Telefón
Štátne občianstvo
❍ áno
Ste osoba so zdravotným postihnutím
❍ nie
❍ do 29 rokov
Vek
❍ 30-49 rokov
❍ 50 a viac rokov
Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov Súhlas so spracovaním
osobných údajov
❍ áno
Vyhlasujem, že: * ❏ spoločnosť spĺňa ku dňu podania žiadosti definíciu mikro, malého a stredného
podniku, t.j. počet zamestnancov spoločnosti vrátane možných prepojených spoločností na
majoritného vlastníka je max 250 zamestnancov
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❏ spoločnosť nie je dlžníkom voči štátu
❏ spoločnosť nie je v konkurze, likvidácii ani v reštrukturalizácii
❏ spoločnosť ako právnická osoba nebola právoplatne odsúdená v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
❏ ako štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu spoločnosti som nebol/a právoplatne odsúdený/á
za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne,
ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania
Súhlasite so zasielaním informačného SARIO newslettera? * ❍ áno
❍ nie
Odoslať
Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných
údajovprevádzkovateľom, ktorým je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu so sídlom
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 36070513 (príp. jeho zamestnancom) podľa čl. 6 ods. 1
a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely:
□ zasielania organizačno- technických informácií súvisiacich s predmetným Podujatím a
zverejňovania svojich údajov v tlačených a elektronických (E-bulletin) materiáloch
súvisiacich s predmetným Podujatím, ako aj
vyhotovenia, uverejnenia a šírenia mojej fotografie a výsledkov obrazových, zvukových a
audiovizuálnych záznamov mojej osoby na propagačné a marketingové účely a ako
dotknutá osoba ďalej dávam privolenie so zaznamenaním prejavov mojej osobnosti, ktoré
sa udeľuje v zmysle § 11 a nasl. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
□ zaradenia svojich údajov do elektronickej databázy prevádzkovateľa za účelom
zasielania newslettera a hromadných informačných e-mailov o podujatiach a aktivitách
prevádzkovateľa, ako i s poskytovaním týchto údajov tretím osobám, ktoré prejavia
záujem o obchodnú spoluprácu
Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, zaslanou portrétovou
fotografiou ako aj výsledky obrazových, zvukových a audiovizuálnych záznamov vyhotovených v
súvislosti s predmetným Podujatím, a to po celú dobu 5 (piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu
alebo do doby, kedy dotknutá osoba priamo a účinne zašle prevádzkovateľovi informáciu o tom, že si
neželá, aby boli jej/jeho osobné údaje naďalej spracúvané na email gdpr@sario.sk [1] alebo po dobu
povinnej archivácie stanovenej príslušnými právnymi predpismi.
Zároveň som si vedomý/á svojich práv v súvislosti so spracúvaním vyššie uvedených osobných
údajov:
právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
právo na prenosnosť svojich osobných údajov
právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania) na email gdpr@sario.sk [1]
právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky
So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a
pravdivé a sú poskytované dobrovoľne. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité
prevádzkovateľom pre štatistické účely, a to pre vnútornú potrebu prevádzkovateľa.
Ako Dotknutá osoba svojím podpisom zároveň vyhlasujem, že si Prevádzkovateľ splnil svoju
informačnú povinnosť v zmysle Nariadenia, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko
dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.
Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a to vo forme zverejnenia
týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa prostredníctvom
Strana 2 z 3

Registračný formulár Digitálny leadership
Zverejnené na SARIO, Slovak Investment and Trade Development Agency (https://www.sario.sk)
odkazu https://www.sario.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov [2]

URL adresa zdroja: https://www.sario.sk/sk/registracny-formular-digitalny-leadership
Odkazy
[1] mailto:gdpr@sario.sk
[2] https://www.sario.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov
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