Súhlas
so spracovaním osobných údajov
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o
ochrane osobných údajov“) a čl. 6 ods. 1 písm. 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 (ďalej len „GDPR“)

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, svojím podpisom
vyjadrujem súhlas Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu so spracovaním
poskytnutých osobných údajov uvedených v Žiadosti o poskytnutie dotácie v súvislosti s realizáciou
projektu rozvojovej spolupráce č. SAMRS/2018/xx/x/x a v priložených prílohách, za účelom
administrácie projektu počas doby realizácie. Po uplynutí tejto doby žiadam o skartovanie materiálov
v zákonom stanovenej lehote archivácie.
Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch
(hodnotiteľom, audítorom projektu), a to na účely hodnotenia a finančnej kontroly projektu.
Som si vedomý/á, že súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek zrušiť.
Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý najmä v § 19 až § 30 zákona o ochrane osobných údajov
upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov.

Consent to the processing of
personal data
In accordance with § 13 Part 1, Letter a) of Act No. 18/2018 Coll. on the protection
of personal data (hereinafter referred to as the "Personal Data Protection Act)”
and Article 6 Part 1, Letter a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data and on the free movement of such data
(hereinafter referred to as "GDPR”)

Pursuant to the Act of the Slovak Republic no.18/2018 Coll. on personal data protection, I, by my
signature hereto, grant my consent to the Slovak Agency for International Development Cooperation
to process personal data provided in the Application for the grant in relation to the realisation of the
development cooperation project no. SAMRS/2018/xx/x/x and in the attachments for the purpose of
project administration during the project realisation. I request that after expiry of this period these
materials will be discarded within the statutory archiving period.
The consent covers also the provision, if necessary, of the data provided to third parties (project
evaluators, auditors), and this for the purposes of project evaluation and financial control.

I am aware of the right to withdraw the consent to the processing of personal data at any time.
I acknowledge that processing of my personal data is governed by the Act of the Slovak Republic no.
18/2018 Coll. on personal data protection, in particular in § 28 to § 30 et seq. my rights in the field of
the personal data protection.

Name / Meno a priezvisko:

Date / Dátum:

Signature/Podpis:

