Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

ŽIADOSŤ
do systému duálneho vzdelávania
pre študijný odbor 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY
Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52, Bratislava
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica
Osobné údaje ŽIAK/ŽIAČKA
Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
Dátum narodenia:
Názov a adresa Základnej školy:
Telefónne číslo:
E-mail:
Osobné údaje RODIČ/ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
Meno a priezvisko:
Adresa bydliska:
Telefónne číslo:
E-mail:
Podpis rodiča / zákonného zástupcu žiaka:

......................................

Podpis žiaka:

......................................

Dátum:

......................................

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite:
Slovenská pošta, a. s.
Mgr. Angela Lazorová
Belušské Slatiny 90
018 61 Beluša
mail: lazorova.angela@slposta.sk
* K žiadosti je potrebné priložiť kópiu koncoročného vysvedčenia z 8. ročníka a polročného vysvedčenia z 9. ročníka základnej školy
Zákonný zástupca žiaka, ako dotknutá osoba, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) svojim podpisom berie na
vedomie, že vyššie uvedené osobné údaje, ako aj údaje uvedené v požadovaných podkladoch z vysvedčení, taktiež výsledok z posúdenia zdravotnej
spôsobilosti spracúva prevádzkovateľ – Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, , IČO 36631124 (ďalej len: „prevádzkovateľ“)
na účel zabezpečenia duálneho vzdelávania študentov SŠ. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením
učebnej zmluvy pri procese schvaľovania tejto žiadosti a pre následné uzatvorenie zmluvného vzťahu (učebná zmluva). Súčasne je spracúvanie osobných
údajov potrebné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave v znení neskorších predpisov. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné prijať študenta na duálne vzdelávanie. Osobné údaje
budú spracúvané po dobu: 5 rokov v prípade uzatvorenia učebnej zmluvy a 1 roka v prípade neuzatvorenia učebnej zmluvy, po uplynutí tejto doby budú
a použité len na štatistické účely.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.posta.sk v časti „Informácie“ / „ Ochrana osobných údajov“.
Dotknutá osoba prehlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne. Zároveň je povinná oznámiť písomne každú zmenu súvisiacu s
osobnými údajmi poskytnutými na tejto žiadosti na adresu uvedenú v hlavičke žiadosti.

