ŽIADOSŤ
o overenie odborných vedomostí a vydanie Preukazu / Osvedčenia podľa §14 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“), na činnosť podľa § 16, 17 a § 18 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky“) a na certifikáciu osôb podľa STN EN ISO/IEC 17024:2013

Organizácia*
názov, adresa

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Prihlasovaný**
meno, priezvisko, titul:
trvalý pobyt:
dátum narodenia:
e-mail:

tel.:

číslo pôvodného dokladu o odbornej spôsobilosti:
(iba v prípade rozširovania rozsahu)

Požadovaný druh a rozsah:
činnosť:

□ revízny technik VTZ

□ oprava VTZ

□ obsluha VTZ

zariadenia:
typ a skupiny zariadení; časť/skupina./písm. podľa príl.č.1 Vyhlášky

□ ZZ

□ TZ

□ PZ

□ Žiadam o certifikáciu podľa STN EN ISO/IEC 17024:2013. Súhlasím so spôsobom certifikácie a následným
dohľadom podľa STN EN ISO/IEC 17024:2013.
upresnenie požadovaného rozsahu:

Druh skúšky:

(napr. pri obsluhe - definícia kotla resp. typ zdvíhacieho zariadenia)

□ základná

□ opravná

□ rozšírenie
miesto, dátum

podpis prihlasovaného***

odtlačok pečiatky, podpis zástupcu prihlasujúcej
organizácie***

Meno, priezvisko
a podpis prihláseného

□ vyznačiť krížikom
* ak neprihlasuje zamestnávateľ, nevyplňuje sa
** neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je Informácia poskytovaná prevádzkovateľom pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
*** Súbor je možné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o
elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.
Prihlášku podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom je možné odoslať e-mailom alebo vytvorením všeobecného podania
prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Záznam Certifikačného orgánu:

Preveril:_______________________________________________________
meno

dátum

podpis
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Informácie poskytované prevádzkovateľom pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“)
Prevádzkovateľ:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
so sídlom Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35852216
Zápis v OR: OS Bratislava I., oddiel: Sro., vložka č.: 28235/B
v zastúpení: Ing. Branislav Chmel – konateľ

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa v zmysle GDPR:
Meno: Ing. Katarína Matejčíková
Tel.:
+421 904 516 167
E-mail: katarina.matejcikova@tuvsud.com
alebo gdpr@tuv-sud.sk

Dotknutá osoba: žiadateľ / prihlasovaný na overovanie odborných vedomostí podľa §14 ods.1 písm. c) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov, na činnosť podľa §16, 17 a §18 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
1)

2)

Prevádzkovateľ v súvislosti so žiadosťou o overenie odborných vedomostí fyzickej osoby podľa §14 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov, na činnosti podľa § 16, 17, 18 a 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a certifikáciu osôb podľa STN EN
ISO/EIC 17024, bude spracúvať osobné údaje žiadateľa na účel: vedenia evidencie záznamov z overenia vedomostí o splnení požiadaviek podľa §14 ods. 7
zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, a o preukázaní spôsobilosti súvisiacej s certifikáciou osôb a o splnení platných právnych predpisov
pre vydanie Osvedčenia alebo Preukazu.
na právnom základe: v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby) v nasledujúcom rozsahu:
a) titul, meno, priezvisko
b) dátum narodenia
c) adresa bydliska
d) telefónne číslo, e-mail
e) doklady o dosiahnutom vzdelaní, odborné kurzy, certifikáty, osvedčenia, ostatné oprávnenia a povolenia.
na právnom základe: v zmysle čl. 6 ods. 1 písmeno c) GDPR (spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná) v nasledujúcom rozsahu:
f) lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (podľa § 30 ods. 3 a 6 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MPSVR SR č. 562/2007 Z.z.). Osobitným predpisom je §16 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, na
činnosti podľa § 16, 17, 18 a 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
g) Oprávnená právnická osoba je povinná do 15 dní odo dňa vydania zverejniť na svojom webovom sídle zoznam vydaných preukazov a osvedčení podľa
odseku 1 písm. c) (§ 14 zákona č. 124/2006 Z. z.), v ktorom uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej bol vydaný preukaz
alebo osvedčenie, činnosť, na ktorú bol vydaný preukaz alebo osvedčenie vrátane rozsahu činnosti, dátum vydania preukazu alebo osvedčenia.
Osobitným predpisom je zákon č. 124/2006 Z. z. (§ 14 ods. 7 písm. b)) v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ bude získavať osobné údaje žiadateľa na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov aj kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií Prevádzkovateľa (Doklad o overení vedomostí, doklad o dosiahnutom vzdelaní, doklad o zdravotnej
spôsobilosti, doklad o dosiahnutej odbornej praxi).

3) Prevádzkovateľ môže osobné údaje žiadateľa v uvedenom rozsahu získať aj od zamestnávateľa žiadateľa.
4) Prevádzkovateľ bude osobné údaje žiadateľa poskytovať a sprístupňovať v rozsahu podľa tohto bodu za nasledujúcich podmienok:

• osoby, ktorým môžu byť osobné údaje žiadateľa poskytnuté: zamestnanci prevádzkovateľa poverení spracúvaním osobných údajov, pracovníci Inšpektorátu práce
v rámci kontroly Osvedčenia oprávnenej právnickej osoby a pracovníci SNAS, NIP SR pri preverovaní plnenia požiadaviek vydaného osvedčenia o akreditácii
certifikačného orgánu osôb ako i osoby, u ktorých to ustanovujú právne predpisy.
• zverejnenie údajov podľa bodu 1 písm. g), ktoré je prevádzkovateľ povinný zverejňovať na svojom webovom sídle v zmysle § 14 ods. 7 písm. b) zákona č.
124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) Žiadateľ je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje, ktoré sú úplné a správne. Žiadateľ zodpovedá za nepravdivosť osobných údajov, ktoré poskytol
prevádzkovateľovi. Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a plnenie legislatívnych požiadaviek. Žiadateľ je
povinný poskytnúť osobné údaje v stanovenom rozsahu. Neposkytnutie osobných údajov žiadateľa môže viesť k zabráneniu dosiahnutia účelu spracúvania
osobných údajov ako aj k znemožneniu plnenia zmluvnej alebo zákonnej povinnosti niektorej zo zmluvných strán.

6) Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť dotknutú osobu (žiadateľa) s jej právami podľa čl. 13 ods. 2 písmeno b) a d) GDPR. Dotknutá osoba má tieto práva:
- právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa čl. 15 ods. 1 a 2
GDPR je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
- právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel
spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
- právo na vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je
splnená niektorá z podmienok v čl. 17 ods. 1 GDPR.
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl. 18 ods. 1 GDPR.
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo
písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené
záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
- právo na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa čl. 6 ods. 1 písm.
a), čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho
webového sídla www.dataprotection.gov.sk.
Spôsob uplatnenia práv dotknutej osoby:
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva (okrem práva podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov) u prevádzkovateľa:
- zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa
- zaslaním elektronickej žiadosti na email: katarina.matejcikova@tuvsud.com alebo gdpr@tuv-sud.sk

7) Doba uchovávania osobných údajov: po dobu platnosti osvedčenia alebo preukazu a dobu nevyhnutnú po jej skončení v zmysle platných predpisov.

Dátum: ..............................................................

Podpis dotknutej osoby – žiadateľa:....................................................................
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Doklady potrebné k preukázaniu splnenia podmienok podľa ods. 2 písm. b) až d) § 16 zákona:

1. Doklad o najvyššom dosiahnutom odbornom vzdelaní podľa právnych predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(revízneho technika podľa § 16 vyhlášky)

2. Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci
(ak sa vyžaduje podľa prílohy č.11 vyhlášky, pre revízneho technika podľa §16 vyhlášky)

V potvrdení o dĺžke odbornej praxe musí byť uvedené „osobne vykonával alebo vykonáva“ činnosti podľa §3 písm. f)
vyhlášky. Potvrdenie o dĺžke odbornej praxe musí byť podpísané štatutárom spoločnosti alebo jeho zástupcom povereným
pre tieto úkony.

3. Doklad o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
( podľa prílohy č. 2 zákona a vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z. )

4. Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti
(podľa § 30 ods. 3 a 6písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z., nie starší ako 6 mesiacov)

5. Vypracovaný návrh VTZ (projekt), ktorý bude počas certifikácie obhajovaný

(projektant výťahov :
vypracovaný návrh konštrukcie výťahu podľa Prílohy B STN EN 81-20:2020 (dispozičný výkres, výpočet hlavných častí výťahu;
projektant VTZ plynových :
vypracovaný návrh konštrukcie VTZ plynového s použitím VTZ minimálne z troch skupín podľa Prílohy 1, časti IV vyhlášky)

Poznámka:
Doklady uvedené v bodoch 3. a 4. nie sú potrebné pri certifikácii projektantov VTZ.

•

Kópie alebo skeny uvedených dokladov je potrebné zaslať spolu s prihláškou (overenie vykoná skúšobná komisia na
základe predloženého originálu alebo notársky overenej kópie najneskôr v deň konania skúšky).

Doklady uvedené v bodoch 1. až 5. zašlite spolu s prihláškou poštou alebo mailom.
poštová adresa:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
tajomník COO
Jašíkova 6
821 03 Bratislava

mailová adresa:
co-io@tuvsud.com

na obálke musí byť napísaná poznámka „NEOTVÁRAŤ“
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