
VPP Solutions s. r. o. / Moskovská 15 / 811 08 Bratislava - Staré Mesto  
 

Issued on 10 January 2022 / Approved on 12 January 2022 by Miroslava Trubacova (Managing Director) 
 

 

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných 

údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a 

Nariadenia (EÚ) 2016/679  

 

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov 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 o 

ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím 

so správou, spracovaním a uchovaním mojich 

osobných údajov prevádzkovateľom VPP 

Solutions s. r. o. uvedených v životopise a 

motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s 

hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla 

vyššie uvedenej spoločnosti v rámci počítačovej 

siete internet, za účelom uloženia do databázy 

záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného 

zamestnanca.  

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas 

zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho 

udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej 

využívané výlučne pre štatistické účely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consent to the registration and processing of 

personal data according to Act No. 18/2018 

Coll. and Regulation (EU) 2016/679 

 

Pursuant to Act No. 18/2018 Coll. on the 

protection of personal data and Regulation (EU) 

2016/679 of the European Parliament and of 

the Council of 27 April 2016 on the protection of 

natural persons in the processing of personal 

data and on the free movement of such data, 

which repeals Directive 95/46/EC on the 

protection of personal data, I voluntarily agree 

with the management, processing, and storage 

of my personal data by VPP Solutions s. r. o. 

mentioned in the CV and motivation letter and 

other attachments related to the job search, 

which I provided to the above-mentioned 

company within the Internet computer network, 

for the purpose of saving in the database of job 

seekers for the search of a suitable employee. 

 

Consent can be revoked at any time, otherwise 

the consent will expire after 3 years from the 

date of its granting and the data will be 

anonymized and further used exclusively for 

statistical purposes. 


