
Príloha č.1: Žiadosť o zaradenie  do zoznamu odborných hodnotiteľov 
 

Žiadosť o zaradenie  do zoznamu odborných hodnotiteľov 

Ja, dolu podpísaná/podpísaný: 

Titul  
 

Meno  
 

Priezvisko  
 

Trvalé bydlisko  
 

Rodné číslo  
 

Telefónne číslo  
 

E-mail  
 

 

týmto 

Žiadam o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov   v rámci stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou „Stratégia rozvoja spišského vidieka obklopujúceho mesto Spišská Nová Ves 
2017 – 2023 (2025)“ (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR  
2014 - 2020 (ďalej len „PRV SR“), Opatrenia 4 a 6, Podopatrenia:  

Podopatrenie 4.2: – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 
poľnohospodárskych produktov 
 
Podopatrenie 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 
činností  
 

Zároveň Vám týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov 
uvedených v žiadosti o zaradenie  do zoznamu odborných hodnotiteľov v životopise a osobných údajov 
získaných z ostatných priložených dokumentov k žiadosti, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP 
a Rady EÚ č. 2016/679 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 „Nariadenie GDPR“) 

- Miestnej akčnej skupine (MAS) Miloj Spiš, o.z,  
- Pôdohospodárskej platobnej agentúre,  
- Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   

za účelom ich spracovania pre potreby implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou miestnej akčnej skupiny (MAS) Miloj Spiš, o.z. ako aj počas následnej archivácie v rámci 
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, v rozsahu údajov uvedených v1:  
                                                           
1  Orgány EÚ a orgány SR zapojené do implementácie PRV 2014-2020 majú právo získať osobné údaje na účely vykonávania svojich 
príslušných povinností riadenia, kontroly, monitorovania a hodnotenia. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s pravidlami stanovenými  v  
Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES , v Smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
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☐ personálnej matici MAS  
☐ zozname odborných hodnotiteľov  

 
 

a) čestne vyhlasujem, že som spôsobilá/spôsobilý 2 na právne úkony v plnom rozsahu, 
 

b) čestne vyhlasujem, že som nebol/nebola3 právoplatne odsúdený/odsúdená4 za úmyselný trestný 
čin, čo môžem kedykoľvek  na vyzvanie  miestnej akčnej skupiny (ďalej len „MAS“), resp. 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry preukázať výpisom z registra trestov v zmysle bodu 2.1.1 
Výzvy na výber odborných hodnotiteľov. 

 

 

 

 

V ......................................., dňa: .................................. 
 
 

 
...................................................................... 

podpis 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, zákone 
č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), v 
zákone č. 292/2014 Z.z.  o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Práva sú stanovené v pravidlách ochrany osobných údajov v uvedenom nariadení, smernici a zákone. MAS, resp. PPA má právo 
zverejňovať údaje v rozsahu článku 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, Ú. v., L 347, pričom tieto údaje môžu na účely ochrany finančných 
záujmov Únie spracúvať audítorské a vyšetrovacie orgány Únie a členských štátov. 

 
2 Nehodiace preškrtnúť 
3 Nehodiace preškrtnúť 
4 Nehodiace preškrtnúť 
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