PODMIENKY A PREHLÁSENIE
pre povolenie vstupu exkurzie do areálu VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
A. POKYNY
Exkurzia vo VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. (ďalej len „VW SK“) môže byť povolená za
nasledovných podmienok:
Počet osôb jednej skupiny je ohraničený na maximálne 15 osôb.
Z bezpečnostných dôvodov sa môžu prehliadky závodu zúčastniť len osoby staršie ako
12 rokov.
Exkurziu sprevádzajú zodpovedné osoby, ktorými sú:
- vedúci účastníkov exkurzie,
- poverený zamestnanec VW SK, ktorý zabezpečí realizáciu exkurzie.
Každý účastník exkurzie je pred vstupom do areálu povinný svojím podpisom potvrdiť
oboznámenie s týmito podmienkami („Podmienky a prehlásenie o poučení pre povolenie
vstupu exkurzie do areálu VW SK“) a všetkými relevantnými vnútornými predpismi
spoločnosti.
Do areálu VW SK je zakázané vnášať zbrane, strelivo, výbušniny, alkohol, omamné látky,
paralytické plyny, elektrické paralyzátory, mobilné telefóny, fotografické a
filmovacie prístroje a iné nebezpečné veci a látky, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť,
zdravie alebo život ľudí. V areáli VW SK je zakázané fotografovať a filmovať.
Zákaz používania súkromných mobilných telefónov v areáli VW SK platí pre účastníkov
exkurzií vo VW SK. Zodpovedný zamestnanec VW SK sprevádzajúci návštevu je
oprávnený po dobu trvania exkurzie zadržať účastníkovi exkurzie mobilný telefón.
Účastníci musia mať počas exkurzie obutú vhodnú, pevnú obuv (nevhodné sú najmä:
šľapky, sandále a obuv na vysokých podpätkoch) a dlhé nohavice.
Všetci účastníci exkurzie musia dodržiavať zásady bezpečného správania
a bezpečnostné predpisy, s ktorými ich oboznámi sprevádzajúci zamestnanec VW SK.
Účastníci exkurzie sa musia zdržiavať spolu, nerozchádzať sa a dodržiavať pokyny
zamestnanca VW SK, ktorý ich sprevádza. Z bezpečnostných dôvodov sa účastníci
prehliadky môžu pohybovať len po vyznačených chodníkoch a prechodoch na
prehliadkových trasách.

B. PREHLÁSENIE
Ako návštevník sa počas pobytu vo VW SK nebudem svojvoľne vzďaľovať od
sprevádzajúcej osoby a budem sa správať podľa jej pokynov.
Bol som poučený o všetkých vnútorných predpisoch spoločnosti VW SK týkajúcich sa
bezpečnosti a ochrany zdravia, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany vrátane
Organizačného pokynu č. 16 „Pravidlá pre zamestnancov partnerských firiem a
návštevníkov v areáli VW SK“. Najmä som bol poučený o nasledovných pravidlách pre
pohyb v areáli VW SK:
• je zakázané prinášať, uskladňovať, uchovávať a požívať alkohol, omamné látky, resp.
vstupovať pod ich vplyvom,
• je zakázané prinášať zbrane akéhokoľvek druhu,
• je zakázané fotografovať, filmovať alebo zaznamenávať technickými prostriedkami
s optickými zariadeniami,
• zdržiavať sa v prítomnosti zamestnanca VW SK alebo agentúry vykonávajúcej
sprevádzanie z poverenia VW SK, ktorý je zodpovedný za exkurziu,
• nezasahovať do pracovného procesu zamestnancov VW SK.
V prípade, že poruším uvedené pokyny som si vedomý toho, že nebudem vpustený do
areálu VW SK alebo môžem byť zamestnancami z areálu VW SK vyvedený.
Týmto prehlasujem, že v prípade nedodržania daných predpisov budem znášať
vzniknutú škodu na zdraví a na majetku sám v plnej výške, bez nároku na náhradu škody
od VW SK.
Ďalej prehlasujem, že v prípade porušenia záväzkov uvedených v príslušných
predpisoch, ktoré by spôsobilo škodu na majetku VW SK, budem za túto škodu
zodpovedať v plnom rozsahu.
Na požiadanie zamestnanca súhlasím s kontrolou detekčnými prostriedkami na
vrátniciach, prehliadke batožín, prípadne vizuálnej prehliadke osoby.
Zároveň sa týmto zaväzujem dodržiavať mlčanlivosť o všetkých výrobných, obchodných,
finančných a organizačných skutočnostiach, o ktorých som sa dozvedel/-a ako
návštevník/-čka VW SK, ktorý/-á sa dostal/-a do kontaktu s predmetnými informáciami, a
ktoré v záujme VW SK nemožno oznamovať iným osobám. Ide predovšetkým o
skutočnosti a dokumenty označené ako dôverné, ďalej informácie poskytnuté v rámci
výberového konania, informácie o spôsoboch ochrany firemného vlastníctva (vrátane
informačných systémov a dát spoločnosti), údaje o prototypových výrobkoch, informácie,
ktoré majú charakter obchodného tajomstva, alebo výlučne slúžia pre interné potreby
VW SK alebo koncernu VW AG.

V zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov udeľujem spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.,
J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, IČO: 35 757 442, zapísaný v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I Oddiel: SA, vložka č. 1973/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so
spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v „Listina podpisov účastníkov exkurzie“
(meno, priezvisko, podpis, názov skupiny) na účely evidencie osôb vstupujúcich do areálu
VW SK. Platnosť udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov je časovo obmedzená
po dobu 5 rokov odo dňa vykonania predmetnej exkurzie v areáli VW SK. Vyhlasujem, že
všetky poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a poskytnutie osobných údajov
je dobrovoľné. Zároveň beriem na vedomie informáciu, že sprostredkovateľom podľa § 8
v spojitosti s § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť Avantgarde Sales
& Marketing Support GmbH, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Lazaretská 8,
Bratislava 811 08, IČO: 46 638 253, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I Oddiel: Po, vložka č. 2077/B. Ako dotknutá osoba mám právo na základe
písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje
o mne spracúvané, likvidáciu mojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov.

LISTINA PODPISOV ÚČASTNÍKOV EXKURZIE
Svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujem súhlas s obsahom Dokumentu:

PODMIENKY A PREHLÁSENIE
pre povolenie vstupu exkurzie do areálu VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Dátum:....................
MENO, PRIEZVISKO

Čas:.................... Názov skupiny:....................
PODPIS

