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ODOSIELATEĽ:  

 

Danfoss Power 
Solutions a.s. 
Human Resources 
 

Kukučínova 2148-84 
017 01  Považská 
Bystrica 
Slovenská republika 
 
Telefón: +421 42 4301 111 
Fax:  +421 42 4301 447 

 E-mail: zbozikova@danfoss.com 
Homepage: danfoss.com 
powersolutions.danfoss.com 
 

Váš listčíslo/zo dňa  Naše číslo Vybavuje/Linka  
    
  Z. Božíková/042 4301 402  

 

Žiadosť o prijatie žiaka do systému duálneho vzdelávania v spoločnosti Danfoss Power Solutions a.s. 

 

 Týmto Vás žiadam o prijatie do systému duálneho vzdelávania v spoločnosti Danfoss Power Solutions 

a.s., v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici, v odbore (vyznačte 

krížikom):  

 

 2411 K  mechanik nastavovač 

 

 2413 K  mechanik strojov a zariadení 

 

Poznámka: V prípade záujmu o obidva odbory je nutné označiť poradie.  

 

Údaje žiaka a rodiča (zákonného zástupcu) 

 

ŽIAK  RODIČ (ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA) 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  Adresa   

Telefónne číslo  Telefónne číslo  

E-mailová adresa  E-mailová adresa  
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Výpis známok koncoročných vysvedčení 5. – 8. ročníka a polročného vysvedčenia 9. ročníka 

 

Názov a adresa základnej školy   

 

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní mojich osobných údajov, 

mojich právach a ich uplatňovaní, ktoré sú prílohou tejto žiadosti. 

 

Miesto, dátum: _________________________________ 

 

Podpis rodiča (zákonného zástupcu): _______________ 

 

 

 

 

Vyplnenú a podpísanú žiadosť zašlite poštou na adresu spoločnosti, alebo ako sken e-mailom na adresu: 

zbozikova@danfoss.com 

 

 

 

 

 

 

 

 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Slovenský jazyk      

Matematika      

Cudzí jazyk      

Fyzika      

Chémia      

Geografia      

Biológia      



Príloha k žiadosti o prijatie žiaka do systému duálneho vzdelávania : 

 

DUÁLNE VZDELÁVANIE  a Informácie o spracúvaní osobných údajov 

  

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak 

máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto 

informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené aj na 

našich internetových stránkach http://powersolutions.danfoss.sk a sú k dispozícii na HR oddelení. 

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a súvisiacimi predpismi.  

Prevádzkovateľ: 

Danfoss Power Solutions a.s., Kukučínova 2148-84, 017 01 Považská Bystrica, IČO:31626572 (ďalej len „my“), Email: 

hrpb@danfoss.com,  Tel.: 042/4301 111 

Zodpovedná osoba: 

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných 

údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: kovacikova@dataprivacy.sk  alebo poštou na našu adresu. 

Osobné údaje ktoré spracúvame: 

Zmluvné údaje: Žiadosť o prijatie žiaka do DV, Učebná zmluva, Zmluva o duálnom vzdelávaní, meno, priezvisko, adresa,  

dátum narodenia, telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty,  podpis, údaje o navštevovanej škole, študijný odbor, údaje 

o prospechu žiaka, miesto a forma výkonu praktického vyučovania, hmotné a finančné zabezpečenie žiaka, meno, priezvisko, 

adresa, telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty,  podpis zákonného zástupcu žiaka 

Údaje o dochádzke a hodnotení:  Údaje o dochádzke, poskytovaní stravy, údaje o hodnotení, údaje o školeniach (BOZP, 

dodržiavania pracovného poriadku), údaje o prideľovaní OOP a ďalšie údaje nevyhnutné pre výkon praktického vyučovania. 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: 

Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov, ktorými sú najmä Zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní, 

zákon, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a súvisiace 

predpisy na tieto účely: 

- Poskytovanie odborného vzdelávania žiakov stredných škôl  

- Spracovanie a evidencia učebných zmlúv 

- Spracovanie a evidencia zmlúv o duálnom vzdelávaní 

- Potvrdenia o odbornom vzdelávaní, hodnotenia 

- Evidencia dochádzky a poskytnutej stravy 

- Školenia BOZP a PO 

- Výberové konania 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame: 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov po ukončení odborného vzdelávania. 

Žiadosti neprijatých žiakov budeme uchovávať 6 mesiacov po ukončení výberového konania  

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť? 

Poskytnutie osobných údajov spracúvaných na základe osobitných zákonov je povinné. V prípade ich neposkytnutia 

nemôžeme s Vami uzatvoriť učebnú zmluvu a poskytnúť Vám odborné vzdelávanie u nás. 

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané? 

Príjemcovia na základe osobitných zákonov: Stredná škola, ktorú žiak navštevuje 

 

 

Sprostredkovatelia: 

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne našimi zamestnancami. Spracúvaním Vašich osobných údajov 

môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné 

údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov. 

Našimi sprostredkovateľmi sú:  

- Poskytovateľ stravy a externá SBS 

- Poskytovateľ skartácie dokumentov 

- Poskytovateľ služieb PO a BOZP 

- Poskytovateľ externých služieb v súvislosti s prevádzkovaním automatov na požičovňu náradia 

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín. 

 

Aké máte práva? 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom 

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich 

osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené. 

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov 

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie 

neúplných Vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne. 

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:  

Právo na vymazanie osobných údajov 

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané 

nezákonne. 

Právo na obmedzenie spracúvania 

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov. 

Právo na prenos Vašich osobných údajov  

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a 

strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to 

technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené. 

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov  

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. 

Spôsob uplatňovania práv 

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu 

hrpb@danfoss.com. 

  

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do 

jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade 

vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. 

Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za 

ich vybavenie.  

 

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 

Bratislava 27, statny.dozor@pdp.gov.sk), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito 

podmienkami, prípadne platnou legislatívou.  
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