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Osoba, ktorá kandidáta/ku nominuje
Meno a priezvisko
Spoločnosť
Pracovná pozícia
Osobné údaje nominovaného kandidáta/ky
Meno a priezvisko
Spoločnosť
Súčasná pracovná pozícia
Vek
E-mail
Súčasná pracovná pozícia
Odkedy je na súčasnej pracovnej pozícii
Hlavné zodpovednosti a úlohy

Najväčšie úspechy dosiahnuté kandidátom/kou za posledné 2 roky (konkrétne príklady)

Účasť, prípadne vedenie HR projektu (prosíme uviesť rolu v projekte, dosiahnuté úspechy - konkrétne
príklady)

Proaktívny profesionálny/osobný rozvoj kandidáta/ky za posledné 2 roky (konkrétne príklady)

Nápady a návrhy na zlepšenia, ktoré kandidát/ka inicioval/a v rámci organizácie

Predchádzajúce pracovné skúsenosti v oblasti HR
Obdobie / Spoločnosť / Pracovná pozícia

Ďalšie/iné dôvody, prečo ste kandidáta/ku nominovali na cenu HRTalent 2021

Vyplnený nominačný formulár prosím pošlite elektronicky
na e-mailovú adresu info@maxman-consultants.com najneskôr do 28.2.2021.
Ďakujeme a držíme vám palce.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) nominujúci na ocenenie HRTalent 2021 zaslaním
vyplneného nominačného formulára týmto udeľuje usporiadateľovi, spoločnosti Maxman Consultants, spol. s r.o.
(sídlom: Trenčianska 686/20, 821 09 Bratislava, IČO: 31 379 842) (ďalej len „Usporiadateľ“) súhlas na spracovanie a
správu osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, spoločnosť. Taktiež sa zaväzuje u samotného
nominovaného/nominovanej preveriť súhlas so zaslaním a poskytnutím jeho údajov Usporiadateľovi v rozsahu: titul,
meno, priezvisko, spoločnosť, pracovná pozícia, vek a email.
Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia nominovaných na ocenenie HRTalent 2021, zasielanie súťažného
zadania a informovanie všetkých zúčastnených strán (nominovaných i nominujúcich) o priebehu ocenenia. Poskytnutie
osobných údajov je dobrovoľné, pričom nebudú zasielané do štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ani
medzinárodným organizáciám. Súhlas je daný na dobu 2 rokov od spustenia registrácie nominovaných, pričom je
možné ho kedykoľvek odvolať telefonicky na čísle 02/52631515, zaslaním písomnej žiadosti na emailovú adresu
info@maxman-consultants.com, alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti Maxman Consultants, spol. s r.o., Gajova
4, 811 09 Bratislava. Dotknutá osoba má taktiež právo informovať sa o rozsahu spracovaných údajov, účeloch ich
využitia a tie obmedziť. Urobiť tak môže obrátením sa na Usporiadateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných
údajov, kde mu budú zodpovedané všetky prípadné otázky zodpovednou osobou.

