Informácie o spracúvaní osobných údajov
Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Prevádzkovateľ:
ProStaff, s.r.o.,
so sídlom Bajkalská ulica 1496/25, 827 18 Bratislava, IČO: 36 689 971. Spoločnosť
je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vl.č.
49324/B
V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich
osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente,
môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese info@edifiers.sk
alebo písomne na adrese našej spoločnosti.
Spracúvanie a účel použitia osobných údajov
Rešpektujeme základné zásady spracúvania osobných údajov, ktoré sú určené čl.5
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, a preto spracúvame
výhradne bežné osobné údaje napr. meno, priezvisko dotknutej osoby, adresa,
emailový a telefonický kontakt.

•

•
•
•

Osobné údaje pri zaslaní reakcie na inzerát k voľnému pracovnému miestu
Pri zaslaní reakcie na voľné pracovné miesto od vás požadujeme údaje potrebné na
jeho spracovanie a vyhodnotenie. Právny základ spracúvania je:
poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre vyhodnotenie vhodnosti kandidáta na
voľné pracovné miesto,
Rozsah poskytnutia osobných údajov:
meno a priezvisko
e-mailová adresa
telefónne číslo
Účelom použitia týchto údajov je posúdenie vhodnosti kandidáta na voľné pracovné
miesto. Ak nám k tomu udelíte súhlas, môžeme emailovú adresu zadanú pri zaslaní
reakcie na pracovné miesto, použiť aj na marketingové účely.
Osobné údaje pri zaslaní záujmu o kurz
V prípade, ak nám zašlete svoj záujem o konkrétny produkt alebo kurz, právny
základ na spracúvanie týchto údajov je:

•
•

poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné k vybaveniu požiadavky,
dobrovoľný súhlas dotknutej osoby.

•
•
•

Rozsah poskytnutia osobných údajov:
meno a priezvisko
e-mailová adresa
telefónne číslo

Tieto údaje sú požité pre vyriešenie prejaveného záujmu o konkrétny produkt /
jazykovú kurz). Ak nám k tomu udelíte súhlas, môžeme emailovú adresu zadanú pri
zaslaní žiadosti o jazykový kurz, použiť aj na marketingové účely.
Osobné údaje pri zasielaní komerčnej informácie
V prípade, že prejavíte záujem o zasielanie komerčných informácií, právny základ na
spracúvanie týchto údajov je:
•

poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na zasielanie komerčných informácií

•

Rozsah poskytnutia osobných údajov:
e-mailová adresa
Tento údaj je požitý pre umožnenie zaslať komerčnú informáciu adresátovi.

Cookies
Ak nemáte cookies vo vašom webových prehliadači stránok zablokované,
automaticky spracovávame aj cookies.
Účel použitia
Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad
prihlasovacie údaje) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli
opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z
jednej webovej stránky na druhú.
Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke,
či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies
používame aj za účelom zlepšenia používateľského zážitku.
Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov
našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie
navštevujete. Používajú sa tiež na to, aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah
stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na vaše záujmy a potreby.
Sprístupnenie údajov
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym
iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:
•

Informácie zozbierané pomocou cookie poskytujeme partnerom z oblasti
sociálnych médií, inzercie a analýz.
Jedným z týchto partnerov je aj spoločnosť Google. Ako spoločnosť Google
využíva údaje, ktoré jej poskytujeme, sa môžete dozvedieť TU. Naša
spoločnosť využíva službu spoločnosti Google s názvom Google Analytics.
Inzertné funkcie služby Google Analytics môže používateľ jednoducho
deaktivovať. Aktuálne dostupné možnosti zrušenia služby Google Analytics
pre web môžete nájsť aj TU.

•

V rámci služby spoločnosti Google AdWords využívame funkcie: remarketing,
publikum podľa záujmov, vlastné publikum podľa záujmov, publikum podľa
nákupných úmyslov, podobné segmenty publika, demografické
a geografické zacielenie.
Remarketing alebo funkciu Similar audiences využívame v rámci online
inzercie najmä na propagáciu vlastného obsahu.

•

Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) zobrazujú naše reklamy
na stránkach na Internete.

•

Dodávatelia tretej strany (vrátane spoločnosti Google) používajú súbory
cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev
používateľa na našich webových stránkach.

•

Používateľ môže používanie súborov cookies spoločnosti Google zrušiť, keď
navštívi stránku spoločnosti Google Predvoľby reklám. Deaktivovať súbory
cookies dodávateľov tretej strany môže užívateľ aj tak, že navštívi stránku
iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

•

Používanie súborov cookies DoubleClick môže používateľ deaktivovať, ak
navštívi stránku deaktivácie súborov cookie DoubleClick alebo stránku
iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté organizáciám ako aj orgánom štátnej
správy, ktoré pri výkone svojich činností postupujú v zmysle osobitných
zákonov (napr. Daňový úrad, Polícia, Colný úrad, Finančná polícia).
Poučenie o právach dotknutých osôb:
Ako dotknutá osoba máte tieto práva:
Vyžadovať prístup k vašim osobným údajom, to znamená, že máte právo na
poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na
informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú
vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný
spôsob ich poskytnutia. Ak by ste o poskytnutie takýchto informácii požiadali
elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude
technicky možné.

•
•
•

•

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v
prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie
neexistuje iný právny základ,
namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných
údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené
dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho
marketingu,
osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u nás uplatníte právo na
vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme
informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na
vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude
technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie
týchto opatrení.

•
•
•

•

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto
prípadoch:
ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa
overí správnosť týchto osobných údajov,
spracúvanie vašich osobných je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto
vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre
vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych
nárokov,
v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či
oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi
oprávnenými záujmami.
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu
a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje
môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na vašu
žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie
vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného
záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom
oprávnenom záujme.
Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa
tieto spracúvajú na účely priameho marketingu. Máte právo odvolať váš súhlas so
spracúvaním vašich osobných údajov, to znamená, že máte právo kedykoľvek
udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané; vo všeobecne
zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého
získal vaše osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme
zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo
likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania; likvidáciu vašich osobných údajov, ktorých účel
spracúvania sa skončil; likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie vašich osobných údajov z
dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Ostatné práva dotknutej
osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

V prípade vašich pochybností o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov
môžete podať sťažnosť na dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk
Ako si uplatniť vaše práva
Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na info@edifiers.sk alebo
písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Prevádzkovateľ“
vyššie.
Prosím uveďte vo vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne
adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné
vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili
vašu totožnosť a neposkytli vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.
V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o
vybavení vašej žiadosti informovať.
Ako dlho údaje uchovávame
Osobné údaje týkajúce žiadosti o jazykový kurz alebo zaslania komentára,
uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.
V prípade, ak ste nám zaslali vaše osobné údaje za účelom sa spracovania vašej
reakcie na voľnú pracovnú pozíciu, doručovania komerčnej komunikácie na vašu emailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame
tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich
osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu uchováme vaše údaje, kým
neodpadne dôvod ich spracúvania.

