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Súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním
a uchovávaním osobných údajov

Priezvisko, meno, titul:

Organizácia: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

SKČíslo bankového účtu v tvare IBAN pre vyplatenie cestovných náhrad:

Potvrdzujem správnost' uvedeného čísla účtu pre zasielanie cestovných náhrad súvisiacich s aktivitami dole uvedeného 
projektu.

Dátum:

Ja, dolu podpísaná/podpísaný týmto vyhlasujem, že v zmysle zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím 
so spracovaním osobných údajov Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, so sídlom na Žehrianskej 9, 
v Bratislave, v rozsahu údajov uvedených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), s číslom  
zmluvy OPV/30/2013, OPV/31/2013, vrátane jej príloh.

Tento súhlas platí počas trvania procesu prijímania, hodnotenia, výberu, realizácie a monitorovania projektu s názvom  
„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“, ako aj následnej 
archivácie predložených dokumentov.

Zároveň beriem na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej 
republiky a s platnými predpismi EÚ.
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