
 
 

Pokora, n.o., 45740283, Trnava 917 01, Trstínska 9 
ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti 

a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby 
o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. 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 (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 
pod názvom 

INFORMÁCIE FYZICKEJ OSOBE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
 
Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je nezisková organizácia Pokora, n.o. so sídlom 
Trstínska 9, 917 01  Trnava,  IČO: 45740283  (ďalej  len „prevádzkovateľ“),  e-mailový  kontakt: 
dompreseniorov@gmail.com 
 
Zodpovednou    osobou    prevádzkovateľa    je   Mgr.Mária Zacharová   e-mailový    kontakt: 
zacharova.pokora@gmail.com. 
 
Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia, údaje o Vašom vzdelaní, teoretických a 

praktických skúsenostiach, a o doterajších zamestnaniach. 

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je výslovný súhlas, ktorý ste prejavili pri 

poskytnutí Vašich osobných údajov personálnej agentúre. 
 
Účelom spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom je vedenie evidencie uchádzačov o 
zamestnanie u prevádzkovateľa. 

Vaše osobné údaje sa budú spracúvať od okamihu ich prijatia až do okamihu obsadenie zvolenej 

pozície. Ak sú osobné údaje súčasťou registratúrneho písomného záznamu, tieto sú uchovávané až 

do uplynutia zákonnej doby uchovávania registratúrneho záznamu, na ktorom sú uvedené. 

Vaše osobné údaje nebudú poskytované iným príjemcom, a nebudú prenášané do tretích  
krajín. 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 
 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov prevádzkovateľom máte nasledovné  
práva: 
 kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, 
 požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať  

od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej  
osoby  a informácie  o zdroji,  z ktorých  tieto  osobné  údaje  získal,    o  účele  a kategórii  
spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania  
osobných údajov; 

 požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich  
osobných údajov, ktoré spracúva; 

 požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po  
plynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré  
spracúva. 

 získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo  
čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi; 

 požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak  
namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je  
nezákonné; 

 podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných  
údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv  
alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. 
 

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby 
 


