Porubské služby, s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Kamenná Poruba 20.10.2020
OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU SPOLOČNOSTI
REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU PORUBSKÉ SLUŽBY, S. R. O.
Vedenie spoločnosti Porubské služby, s. r. o., ako registrovaný sociálny podnik. oznamuje
obyvateľom obce Kamenná Poruba, že dňa 24.11.2020 sa uskutočnia voľby do poradného
výboru registrovaného sociálneho podniku, ktorého kompetencie vymedzuje § 9 zákona č.
112/2018 Z. z. Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a upravuje interný dokument spoločnosti č. 01/2020.
Vo voľbách do poradného výboru má právo kandidovať každý obyvateľ obce, v ktorej je
umiestnená prevádzka, ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý
pobyt v obci, má viac ako 18 rokov, nemá záznam v registri trestov a nie je pozbavený
spôsobilosti na právne úkony.
Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné prihlášky v sídle
spoločnosti na adrese Porubské služby, s. r. o., Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná
Poruba do 20.11.2020 do 12,00 hod.
Prihláška kandidáta musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie,
telefonický kontakt, adresa trvalého pobytu (obec; ulica; číslo domu).
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov SR,
- vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby uskutočnenia volieb do poradného výboru
registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Zvolený kandidát sa stane 1 z 3 členov poradného výboru, ktorý si v tajných voľbách výberu
zamestnanci registrovaného sociálneho podniku na funkčné obdobie 5 rokov.
S pozdravom

v. r.
Ing. Pavol Sandanus
konateľ spoločnosti

Sídlo: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 52 886 191, DIČ: 2121170491, IČ DPH:
SK2121170491, E-mailová adresa: porubskesluzby@gmail.com, Telefónne číslo: +421 41 549 8332

Porubské služby, s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Prihláška kandidáta, zainteresovanej osoby z radov obyvateľov obce,
na člena poradného výboru registrovaného sociálneho podniku
Porubské služby, s.r.o.

Meno:
Priezvisko:
Titul:
Dátum narodenia:
Zamestnanie:
Telefonický kontakt:
Adresa trvalého pobytu
(obec; ulica; číslo domu):

Dátum a miesto podpisu:
Podpis:

* Vo voľbách do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku má právo kandidovať každý
obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka, ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má
trvalý pobyt v obci, má viac ako 18 rokov, nemá záznam v registri trestov a nie je pozbavený spôsobilosti na
právne úkony.

Sídlo: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 52 886 191, DIČ: 2121170491, IČ DPH:
SK2121170491, E-mailová adresa: porubskesluzby@gmail.com, Telefónne číslo: +421 41 549 8332

Porubské služby, s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z. z.“) bola dotknutá osoba:
Meno:
Priezvisko
Titul:
Dátum narodenia:
Zamestnanie:
Telefonický kontakt:
Adresa trvalého pobytu:
oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím podpisom
potvrdzuje.
Prevádzkovateľ:

Porubské služby, s.r.o.
Hlavná 136/159, 013 14
Kamenná Poruba

Účel spracúvania osobných údajov:

uskutočnenie volieb do poradného výboru
registrovaného sociálneho podniku

Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zamestnanie,
telefonický kontakt, adresa trvalého pobytu (obec; ulica, ak sa
obec člení na ulice; číslo domu), výpis z registra trestov

Doba poskytnutia súhlasu:

5 rokov

Forma zverejnenia:

písomne v priestoroch sídla spoločnosti,
elektronicky na webovej stránke spoločnosti,
na úradnej tabuli obce Kamenná Poruba

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný
súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie
uvedenej doby.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby vymedzuje najmä § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba je povinná
poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.
Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu
povinnosť v súlade s § 25 Zákona č. 18/2018 Z. z.
V Kamennej Porube , dňa .....................
Prevádzkovateľ:

Dotknutá osoba:

Sídlo: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 52 886 191, DIČ: 2121170491, IČ DPH:
SK2121170491, E-mailová adresa: porubskesluzby@gmail.com, Telefónne číslo: +421 41 549 8332

Porubské služby, s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzických osôb

Meno a priezvisko:

Rodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Miesto narodenia:

Adresa:

Štátne občianstvo:

Pohlavie:

Meno a priezvisko otca:

Meno a priezvisko a rodné priezvisko matky:

Sídlo: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 52 886 191, DIČ: 2121170491, IČ DPH:
SK2121170491, E-mailová adresa: porubskesluzby@gmail.com, Telefónne číslo: +421 41 549 8332

Porubské služby, s.r.o.
Registrovaný sociálny podnik

Čestné vyhlásenie
Meno
a
priezvisko
........................................................................................................,
nar.
........................................................., č. OP ............................................................... trvale bytom
.............................................................................................................................................................................

čestne vyhlasujem, že
1) som bezúhonný/á, v minulosti som nebol/a trestne stíhaný/á a ani v súčasnosti sa proti mne nevedie
trestné stíhanie ani iné priestupkové konanie
2) som spôsobilý/á na právne úkony v plnom rozsahu
Tieto údaje sú úplné a pravdivé. Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia,
na ktoré ma upozornil overujúci orgán.

V Kamennej Porube, dňa ..............................

...............................................
úradne overený podpis

Sídlo: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 52 886 191, DIČ: 2121170491, IČ DPH:
SK2121170491, E-mailová adresa: porubskesluzby@gmail.com, Telefónne číslo: +421 41 549 8332

