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 PREHLÁSENIE O VSTUPE  
 
 
Dolu podpísaný: 

 

 

 

 

 

 

  
vyhlasujem, že mám záujem o vytvorenie a udržanie členstva v systéme Driver Intelligence Database (ďalej len ako: „DiDb“), spracovateľom ktorého 
je výlučne spoločnosť SECTRAN Kft. (s.r.o.) [(IČO: 16-09-016061; DIČ: 14313965-2-16; centrálna kancelária: H-1033, Budapešť, Szentendrei út č. 
89-93.) ďalej len ako: „SECTRAN“)], na základe nasledovného: 

  
1. Vyhlasujem, že počas prijímacieho konania (ďalej len ako: „registrácia“) do databázy som sa oboznámil s obsahom Používateľská 

príručka DiDb systému, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súčasného vyhlásenia a ktorá je zverejnená na webovej stránke www.didb.eu 
a jeho obsah som pre seba prijal za záväzný. 

2. Podpisom súčasného Vyhlásenia ďalej vyhlasujem, že  s obsahom dokumentov „Informačný materiál o spracovaní osobných údajov“, 
(ktorý sa vzťahuje najmä, nie však výlučne, na moje práva a možnosti opravných prostriedkov súvisiacich so spracovaním mojich 
osobných údajov), a tiež „Príručka správy údajov DiDb systému“ o spracovaní mojich osobných údajov (ďalej len ako: „príručka“) som sa 
v rámci procesu registrácie oboznámil a spracovanie mojich osobných údajov na základe obsahu vyššie uvedených dokumentov 
prijímam. Vyhlasujem, že moja registrácia sa zakladá na mojom dobrovoľnom a informovanom rozhodnutí a tiež, že sa chcem stať 
členom systému DiDb. Cieľom spracovania mojich údajov je uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa členstva  DiDb. Súhlasím s tým, že 
v prípade ak budem žiadať o ukončenie spracovania mojich údajov, zmluvný právny pomer môže v závislosti od typu zmazaného údaju 
automaticky zaniknúť, v závislosti od typu spracovaného údaju aj súčasne.  

3. Beriem na vedomie, že v súlade s účinnými právnymi predpismi môže spoločnosť SECTRAN počas svojej činnosti súvisiacej s mojím 
prijatím do databázy DiDb a udržiavaním môjho členstva v DiDb, podľa informačného materiálu a návodu uvedeného v bode č. 2, využiť 
služby spracovateľa údajov. O spracovateľoch údajov poskytuje spoločnosť SECTRAN informácie v návode a ďalších komunikačných 
kanáloch, kedykoľvek si však môžem vyžiadať údaje osôb zahrnutých spracovateľov.   

4. Beriem na vedomie, že spoločnosť SECTRAN, ako spracovateľ údajov systému DiDb, nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné účinky 
svojich rozhodnutí, ako sú odmietnutie registračnej žiadosti, kvalifikácia, pozastavenie, vylúčenie, na môj pracovný pomer.  

5. Ďalej beriem na vedomie, že obsah dokumentu „Pravidlá správy Incidentov DIDb systému“, zverejneného na webovej stránke 
www.didb.eu, sa okamihom vzniku môjho členstva DiDb, respektíve počas celého obdobia udržiavania môjho členstva, pre mňa stáva 
záväzným.  

6. Zaväzujem sa, že registračný poplatok DiDb bude zaplatený v súlade s použitým typom registrácie a poplatkami za služby zverejnenými 
na webovej stránke www.didb.eu a to v hotovosti súčasne s využívaním služby alebo bankovým prevodom v prípade predchádzajúcej 
dohody, ďalej  beriem na vedomie, že táto platobná povinnosť sa bude uplatňovať, aj keď bude podaná žiadosť o registráciu zamietnutá. 

7. Pri vedomí svojej trestnoprávnej zodpovednosti vyhlasujem, že: 

- na základe môjho vedomia nie je v súčasnosti voči mne vedené žiadne trestnoprávne, respektíve priestupkové konanie 

-  nemám zakázané právo účasti na verejných záležitostiach  

- som spôsobilou fyzickou osobou  

- moje osobné údaje uvedené počas registrácie zodpovedajú skutočnosti  

- moje doklady preukázané počas registrácie sú originály 

8. Súhlasím s tým, že medzi mnou a spoločnosťou SECTRAN bude prijatím súčasného vyhlásenia zo strany spoločnosti SECTRAN 
vytvorená zmluva týkajúca sa vzniku a udržiavania DiDb členstva. Pre väčšinu otázok regulovaných v súčasnom vyhlásení a v zmluve 
vznikajúcej po jeho prijatí je smerodajné maďarské občianske právo a účinné právne predpisy ochrany osobných údajov, najmä zákon V 
z roku 2013 o Občianskom zákonníku a nariadenie Európskeho parlamentu a rady 2016/679 (EÚ) zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov); v prípadnom právnom spore je oprávnený rozhodovať príslušný maďarský súd.  

 

, ______deň, ___________mesiac_______ rok, 

                                                                 
 
 

  

                   Podpis  

Meno:  

Adresa Bydliska:  

Miesto a dátum narodenia:  

Telefónne číslo:  

Pracovisko:  

http://www.didb.eu/
http://www.didb.eu/

