Žiadosť
o povolenie vstupu osoby do SE-EMO, MO34
NÁVŠTEVA
Meno a priezvisko navštívenej osoby
Osobné číslo navštívenej osoby

Číslo útvaru

Dôvod návštevy

Vyplní zamestnanec SE a.s.

Podpis žiadateľa

Požadovaný vstup do priestoru SE-EMO, MO34
Strážený priestor
EMO, MO34

Chránený
priestor vonkajší

Doba platnosti vstupu

Strojovňa,
technologické
objekty
od

Kontrolované
pásmo

Reaktorová
sála

Bloková
dozorňa

FSKRAO

do

Prehlásenie navštívenej osoby, sprevádzajúcej osoby:
Osoba nebude vykonávať práce, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť, nepríde do styku s jadrovými materiálmi 1. a 2. kategórie a podľa § 26, zákona č.
541/2004 Z.z., nie je potrebné dokladovať preverenie bezúhonnosti a spôsobilosti vstupujúcej osoby. Osoba nemá absolvované školenie podľa JE/NA720.02-01 - Program školení o bezpečnosti a počas celej doby pobytu v objekte SE-EMO bude mať zabezpečený doprovod.

Mochovce, dňa:
Podpis navštívenej osoby, sprevádzajúcej osoby

Vstup do CHP/BD doporučuje

Podpis

Meno a priezvisko vstupujúcej osoby
Rodné číslo*/ číslo OP (pasu)
Bydlisko
Zamestnávateľ
Číslo obchodnej zmluvy

Doba platnosti zmluvy

Vyplní vstupujúca osoba

Informácia pre vstupujúcu osobu:
Prevádzkovateľ (Slovenské elektrárne, a.s.) na účely povolenia a kontroly vstupov do jadrového zariadenia na základe plnenia zákonnej
požiadavky podľa § 26 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje vstupujúcej osoby v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, trvalé bydlisko, číslo občianskeho preukazu alebo číslo iného identifikačného dokladu, štátna príslušnosť a fotografia osoby, pričom na
povolenie a kontrolu vstupov osôb do stráženého a vnútorného priestoru sa použije identifikácia aj prostredníctvom biometrických údajov.
Súčasne je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť preverenie bezúhonnosti osôb vstupujúcich do jadrového zariadenia bez sprievodu na
základe predloženia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; v prípade pracovných činností, ktoré môžu mať vplyv na jadrovú
bezpečnosť, prevádzkovateľ zabezpečí aj preverenie zdravotnej a psychickej spôsobilosti týchto osôb.
V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov je prevádzkovateľ povinný odmietnuť povolenie vstupu do jadrového zariadenia.
Osobné údaje sú spracúvané, evidované a uchovávané po dobu siedmich rokov od ich zaznamenania.
K osobným údajom majú prístup výlučne oprávnené osoby (zamestnanci prevádzkovateľa a zamestnanci sprostredkovateľa, poverení
výkonom fyzickej ochrany) v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupniť alebo poskytnúť spracúvané osobné údaje štátnemu orgánu, ktorý plní úlohy na úseku
ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu na základe jeho žiadosti. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos
osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Spracúvané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému
rozhodovaniu.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu
alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa:
https://www.seas.sk/gdpr
Dotknutá osoba svojim podpisom potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne. Prevádzkovateľ overuje pravdivosť
poskytnutých osobných údajov voči predloženému identifikačnému dokladu vstupujúcej osoby.

V Mochovciach dňa:

Podpis vstupujúcej osoby

Schvaľuje: vedúci FO
podpis

