Kontaktný formulár
pre nových uchádzačov o poskytovanie poradenských služieb v rámci opatrenia 2
Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov
a výpomoci pre poľnohospodárske podniky v rámci Programu rozvoja vidieka
2014-2020
Žiadateľ
Meno, priezvisko, titul: ................................................................................................................
Dátum narodenia: ............................................. Miesto narodenia: .............................................
Miesto trvalého pobytu: ...............................................................................................................
Plnenie kritérií pre zaradenie do systému pôdohospodárskych poradcov
a) kvalifikačné predpoklady * absolvovanie vysokej školy a fakulty, resp. strednej odbornej
školy s maturitou, miesto a rok:
........................................................................................................................................................
* uvádza sa najvyššie dosiahnuté vzdelanie
b) odborná prax * absolvent vysokej školy 3 roky, absolvent strednej odbornej školy
s maturitou 5 rokov praxe
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
* uchádzač uvedie priebeh zamestnaní (je možné nahradiť čestným vyhlásením)
Prílohy:
a) doklad o ukončení najvyššieho vzdelania (úradne overená fotokópia),
b) doklad o odbornej praxi (príp. čestné vyhlásenie)
c) v prípade, že je žiadateľ držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 42, § 47, § 57
zákona č. 326/2005 Z. z. Zákon o lesoch, v znení neskorších predpisov, resp. § 17 zákona č.
138/2010 Z. z. Zákon o lesnom reprodukčnom materiáli, v znení neskorších predpisov doklad
o absolvovaní odbornej spôsobilosti
V ............................ dňa ........................

...............................
podpis

Informácia pre žiadateľa o poskytovanie poradenských služieb a o zaradenie do pôdohospodárskeho
poradenského systému v SR o ochrane osobných údajov:
- kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org
- účelom spracúvania osobných údajov je implementácia podopatrenia PRV SR 2014-2020 2.3 Podpora na
odbornú prípravu poradcov, ktorou bolo pre oblasť lesného hospodárstva poverené NLC Zvolen, právnym

-

-

-

-

základom pre osobné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, kvalifikačné predpoklady,
odborná prax, osobné údaje uvedené na doklade o ukončení najvyššieho vzdelania, na doklade o odbornej
praxi, na osvedčení o odbornej spôsobilosti je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme, právnym základom pre osobné údaje miesta trvalého pobytu je spracúvanie je nevyhnutné
na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.
príjemca osobných údajov: verejnosť
NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
doba uchovávania osobných údajov: 45 rokov
žiadateľ pre osobné údaje meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, kvalifikačné predpoklady,
odborná prax, osobné údaje uvedené na doklade o ukončení najvyššieho vzdelania, na doklade o odbornej
praxi, na osvedčení o odbornej spôsobilosti má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo
na opravu osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; žiadateľ nemá právo
na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť
osobných údajov;
žiadateľ má právo požadovať od NLC prístup k osobným údajom týkajúcim sa žiadateľa a právo na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na
prenosnosť údajov;
žiadateľ má právo podať návrh na začatie konania;
poskytnutie osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, kvalifikačné predpoklady,
odborná prax, osobné údaje uvedené na doklade o ukončení najvyššieho vzdelania, na doklade o odbornej
praxi, na osvedčení o odbornej spôsobilosti je zákonnou požiadavkou, poskytnutie osobných údajov miesta
trvalého pobytu je zmluvnou požiadavkou. Žiadateľ nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné
údaje neposkytne nebude môcť byť zaradený do databázy pôdohospodárskych poradcov, nebude sa môcť
zúčastniť akreditovaného vzdelávania záujemcov o poskytovanie poradenských služieb v lesnom
hospodárstve a nebude mu vydané osvedčenie o akreditovanom vzdelávaní podľa zákona č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania;

Vážený žiadateľ o zaradenie do pôdohospodárskeho poradenského systému v SR,
NLC má záujem propagovať vzdelávanie na webových portáloch NLC, dovoľujeme si Vás požiadať o
udelenie súhlasu s vyhotovením fotodokumentácie z odborného vzdelávania a s jej následným
zverejnením na webových portáloch NLC. NLC Vám ďalej navrhuje pre flexibilnejšiu vzájomnú
komunikáciu poskytnutie telefonického kontaktu a e-mailu. Doba archivovania fotodokumentácie aj
kontaktných údajov: 10 rokov. Vzhľadom na ochranu osobných údajov potrebuje Váš súhlas, aby bolo
vyhotovenie a zverejnenie fotodokumentácie ako aj používanie kontaktných údajov zákonné. Máte
právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM *
*nehodiace sa prečiarknite
s vyhotovením a zverejnením fotodokumentácie z odborného vzdelávania
SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM *
*nehodiace sa prečiarknite
s používaním telefónneho čísla ....................................................................................................
SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM *
*nehodiace sa prečiarknite
s používaním e-mailu............... ....................................................................................................
V ....................................... dňa .......................................
.....................................................
podpis

Informácia pre žiadateľa o poskytovanie poradenských služieb a o zaradenie do pôdohospodárskeho
poradenského systému v SR o ochrane osobných údajov:
- kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org
- účelom spracúvania osobných údajov:
a) fotografia je vyhotovenie fotodokumentácie a propagácia odborného vzdelávania,
b) telefonický kontakt a e-mail je vzájomná komunikácia,
právnym základom je súhlas žiadateľa so spracúvaním svojich osobných údajov;
- NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
- doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov,
- žiadateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa žiadateľa a právo na
ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov, žiadateľ nemá a
právo namietať proti spracúvaniu;
- žiadateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;
- žiadateľ má právo podať návrh na začatie konania;
- poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná
na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne, nebude na
fotografiách, nebudeme vzájomne komunikovať telefonicky a e-mailom;
- nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania;

