
Priezvisko Meno 

Adresa

Názov Základnej školy 

Telefón/e-mail 

podpis

PRIEMER ZNÁMOK 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník
2. polrok 2. polrok 2. polrok 1. polrok

POZNÁMKA (ak chcete uveďte, prečo si máme vybrať práve Vás) 

Priezvisko Meno 

Adresa

Telefón/e-mail 

podpis

uzávierka  prihlášok:  30.3.2021
Katarína Kruteková
KINEX BEARINGS, a.s.
Úsek ľudských zdrojov
1. mája 71/36 personal@kinexbearings.sk
014 83 Bytča 041/5556 218

2411 K Mechanik nastavovač

ŽIAK

RODIČ/zákonný zástupca

Informácia k spracúvaniu osobných údajov: v súlade s čl. 12 a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, 

spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. informuje žiaka a jeho zákonného zástupcu ako dotknutú osobu, že osobné údaje poskytnuté v tejto Prihláške 

spracúva za účelom výberu žiakov do systému duálneho vzdelávania. Doba spracúvania osobných údajov trvá do 31.8.2019. Spoločnosť KINEX 

BEARINGS, a.s. zároveň informuje žiaka a jeho zákonného zástupcu ako dotknutú osobu  o práve požadovať prístup k osobným údajom, o práve 

na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, práve na prenosnosť a práve 

podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak sú žiak a jeho zákonný zástupca priamo 

dotknutí na svojich právach. V prípade nárokovania práv dotknutých osôb je kontaktnou osobou spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s., p. Mgr. 

Katarína Kruteková, t.č041/5556218 e-mail: katarina.krutekova@kinexbearings.sk. Zodpovednou osobou je spoločnosť Vojčík & Privacy s.r.o., so 

sídlom: Rázusova 28, 040 01 Košice, t.č. +421556230111, e-mail: privacy@vojcik.eu.                                                                        Osobné údaje sú 

uchovávané v elektronickej podobe alebo na papierových nosičoch (prihláška) a sú využívané len na účely výberu žiaka do systému duálneho 

vzdelávania spoločnosti.                                                                                                                                                                                                                                           

Zároveň vyhlasujem, že som nič nezamlčal a všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a správne.                                                                                        

PRIHLÁŠKA 

do systému duálneho vzdelávania

SOŠ strojnícka Považská Bystrica

4 - ročný študijný odbor


