							Titl.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
							so sídlom v Michalovciach
Ul. S. Chalupku č.5
							071 01 Michalovce

P R I H L Á Š K A

na preskúšanie odbornej spôsobilosti 
na prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení 


Meno a  priezvisko .......................................................................................................................

Narodený (á) dňa  ..........................v ...........................................okres........................................

Číslo občianskeho preukazu   ........................................... 

Trvalé bydlisko ............................................................................................................................

Vzdelanie (ukončená škola/odbor) ..............................................................................................

Čas predchádzajúcej praxe pri práci v zariadeniach pri obsluhe vodovodných zariadení 
......................................

Činnosť, ktorú bude prihlásený (á) vykonávať ..........................................................................

                                                                                 	Podpis  .......................................................
Príloha: 
úhrada správneho poplatku

Informácia k úhrade správneho poplatku:
Úhradu správneho poplatku možno vykonať jedným zo spôsobov:
	Zakúpením e-kolku v hodnote 30 € (len na Slovenskej pošte). 

Úhradou platobnou kartou priamo na podateľni úradu.
Mobilnou aplikáciou e-kolok (kód služby 1161).

Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní osobných údajov:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach informuje žiadateľa v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“), že jeho osobné údaje bude spracúvať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. za účelom vybavenia predmetu žiadosti (ďalej len „účel“) a na právnom základe podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z..
Regionálny úrad verejného zdravotníctva nebude osobné údaje žiadateľa sprístupňovať, alebo poskytovať tretím stranám, s výnimkou prípadov zbavenia mlčanlivosti podľa § 79 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Osobné údaje nebudú prenesené do iných krajín mimo územia Európskej únie a tiež mimo územia Slovenskej republiky.
Žiadateľ má voči Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva právo požadovať prístup k osobným údajom a namietať voči ich spracúvaniu podľa § 21, na opravu podľa § 22, na výmaz podľa § 23, na obmedzenie spracúvania podľa § 24 a podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z. z..
Regionálny úrad verejného zdravotníctva bude spracúvať osobné údaje iba počas doby trvania účelu a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu. Dokumenty s osobnými údajmi v elektronickej forme budú po skončení účelu spracúvania z elektronických médií vymazané. Dokumenty v listinnej forme budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  naďalej  uchovávané  počas  trvania  nasledujúcich 10  rokov -  rozhodnutia  o  uvedení priestorov do prevádzky, počas nasledujúcich 5 rokov - záväzné stanoviská, stanoviská, vyjadrenia atď..
Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.: BESONE, s. r. o. Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: dpo4@proenergy.sk

