Pravidlá spracúvania osobných údajov
Lifework s.r.o, IČO: 50 915 002, so sídlom: Čajakova 32, 831 01 Bratislava je
prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Týmto dokumentom by sme Vás radi informovali,
ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a uistili Vás, že Vaše osobné údaje sú pre nás tým
najcennejším, čo neustále chránime. Naši zamestnanci nakladajú s Vašimi osobnými údajmi v
súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie. Nech získame Vaše osobné
údaje z verejných zdrojov alebo nám ich zveríte vy, vždy Vás o tom informujeme. V prípade, že
by sme ich chceli využiť na iné účely, než sú tu uvedené, požiadame Vás o súhlas so spracovaním
vašich osobných údajov na tieto účely, pre ktoré neexistuje iný právny základ.
Prečo Vaše osobné údaje spracúvame?
Keď hľadáte zamestnanie alebo nám poskytujete Váš životopis v súvislosti s kariérnym
poradenstvom alebo službou Outplacement (elektronicky, listinným spôsobom, telefonicky
a pod.), poskytujete nám Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame v rámci procesu
sprostredkovania zamestnania a pri poskytovaní našich poradenských služieb.
Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame najmä nasledovné osobné údaje alebo kategórie osobných údajov
• meno a priezvisko
• titul, vzdelanie
• trvalé bydlisko, kontaktná adresa
• štátna príslušnosť
• dátum a miesto narodenia, rodné číslo
• materský jazyk
• telefónne číslo, emailová adresa
• LinkedIn adresa
• očakávaná odmena / mzda
• vodičský preukaz
• informácie uvedené vo Vašom životopise
• pracovné skúsenosti / informácie o predchádzajúcom alebo súčasnom zamestnaní
• fotografie (pokiaľ nám ich poskytujete ako prílohu k Vášmu životopisu)
• informácie o nástupe do zamestnania, výške mzdy, ukončenie pracovného pomeru
• jazykové znalosti, odborné znalosti a profesijné kvalifikácie
• posúdenie osobnostných predpokladov
Z akých dôvodov Vaše osobné údaje spracúvame?
Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu prípadne v súvislosti s plnením
zmluvy. Pokiaľ si ponecháme Vaše osobné údaje napríklad z dôvodu prípadného právneho
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sporu, je takéto spracúvanie založené na základe nášho oprávneného záujmu. Pri spracúvaní
Vašich osobných údajov naša spoločnosť nepoužíva žiadne prostriedky automatizovaného
rozhodovania alebo profilovania.
Na aké účely Vaše osobné údaje spracúvame?
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom sprostredkovania zamestnania, poskytovania služieb
kariérneho poradenstva alebo služieb Outplacementu a súvisiacich služieb. Ďalej osobné údaje
spracúvame na marketingové a štatistické účely.
Od koho Vaše osobné údaje získavame?
Vaše osobné údaje získavame najmä od Vás. Niekedy osobné údaje získavame od inej tretej
strany, napríklad z portálov pre uchádzača o zamestnanie, sociálnej siete LinkedIn alebo od
Vašich bývalých zamestnávateľov, pokiaľ ste nám na nich poskytli kontakt.
Ako dlho Vaše údaje uchovávame?
Osobné údaje spracúvame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelom ich
spracúvania. Za predpokladu, že nepožiadate o vymazanie svojich osobných údajov, osobné
údaje spracúvame 5 rokov. Pokiaľ zistíme, že už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktoré
boli spracúvané, údaje zlikvidujeme.
Komu odovzdávame Vaše osobné údaje?
Vzhľadom k tomu, že Vaše osobné údaje spracúvame najmä za účelom sprostredkovania
zamestnania, kariérneho poradenstva a služieb Outplacementu a súvisiacich služieb,
odovzdávame ich k spracúvaniu zamestnávateľom, ktorí hľadajú zamestnancov na voľné
pozície. Ostatné údaje spracúvame podľa týchto informácií, môžu byť ďalej sprístupnené
oprávneným štátnym orgánom, inštitúciám alebo iným subjektom, pokiaľ budú pre to splnené
podmienky uvedené v právnych predpisoch. V niektorých obchodných vzťahoch odovzdávame
osobné údaje na spracovanie tretím osobám, napríklad účtovnej kancelárii, prevádzkovateľom
IT služieb alebo iných služieb bezprostredne súvisiacich s potrebou zdieľať osobné údaje
určitých konkrétnych osôb. Vo všetkých prípadoch budeme vynakladať maximálnu snahu aby
sme zabezpečili, že u týchto tretích osôb je zavedené vhodné zabezpečenie, ktoré zaisťuje
adekvátnu úroveň ochrany Vašich osobných údajov. Nemáme v úmysle previesť Vaše osobné
údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
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Kontaktné údaje na dozorný orgán
Máte právo sa taktiež obrátiť so svojou žiadosťou, sťažnosťou alebo iným podnetom priamo na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Zásady spracovania osobných údajov
Tieto Zásady sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a
s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení
smernice 95/46 / ES (GDPR) . Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Účastníkom základné
informácie ohľadne spracovania osobných údajov, ich ochranu a spôsoboch spracovania.
Slovník pojmov použitých v tomto verejnom oznámení o ochrane osobných údajov:
"osobný údaj" - všetky informácie, ktoré by vás mohli identifikovať teraz alebo kedykoľvek v
budúcnosti;
"spracovanie" - akákoľvek operácia vykonávaná s Vašimi osobnými údajmi, ako napríklad
zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo
pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo
akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenia , vymazanie alebo
zničenie;
"súhlas" - znamená slobodne konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým
dotknutá osoba dáva vyhlásením či iným zjavným potvrdením svoj súhlas na spracovanie
svojich osobných údajov;
"prevádzkovateľ" - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný
subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných
údajov;
"sprostredkovateľ" - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný
subjekt, ktorý pre nás spracováva osobné údaje;
"príjemca" - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt,
ktorým sú osobné údaje poskytnuté, či už sa jedná o tretiu stranu, alebo nie.
Čo sa stane, ak nám svoje osobné údaje nezveríte?
Ak by nastala takáto situácia, nebudeme s Vami schopní uzavrieť službu a / alebo Vám
poskytovať naše služby z nej vyplývajúce.
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Všetky osoby, ktoré s Vašimi osobnými údajmi
prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne viazaných povinností, sú
viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Súhlas využívame najmä
• k osloveniu za účelom poskytnutia informácií o novinkách, ktoré trh práce ponúka, prípadne
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v rámci našich marketingových kampaní. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a jeho
odvolanie nebude mať na Vás žiaden negatívny dopad.
Plynutie zo zmluvy využívame najmä
• k účasti na verejných podujatiach, na ktoré sa môžete slobodne prihlásiť a my budeme
potrebovať od Vás získať informáciu, že ste sa akcie zúčastnili
• na spracovanie Vami zaslaných životopisov, kde uvádzate množstvo informácií, ktoré však v
plnom rozsahu nespracovávame
• na správu všetkých kandidátov na zamestnanie, aby sme Vám mohli ponúknuť tú najlepšiu
pracovnú pozíciu a šetrili tak Vaše financie a čas, ktorého si vážime
Oprávnený záujem využívame najmä
• k overeniu Vami uvedených informácií v profesijnom životopise, a to najmä overenie
referencií na Vás od Vašich referenčných kontaktov. Toto overenie vykonávame, najmä z
dôvodu ochrany našich klientov a Vás, aby sme Vám mohli sprostredkovať to najlepšie a
najvhodnejšie zamestnanie
• k vyhľadávaniu Vás na voľnom trhu a vo verejných zdrojoch (LinkedIn, Facebook, atď.), kde
ste o sebe zverejnili informácie, pričom Vás najskôr oslovíme a opýtame sa Vás, či máte
záujem o spoluprácu
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Ak nebudete súhlasiť so spracovaním Vašich osobných údajov alebo sa na nás budete chcieť
obrátiť s otázkou, môžete nás kontaktovať.
Právo na prístup
Poskytneme vám informácie o tom, čo sme s vašimi
osobnými údajmi robili počas ich života v našej
Môžete sa na nás s dôverou
spoločnosti, vrátane kópie vami zaslaných osobných
obrátiť a po preukázaní svojej
údajov. Nemôžeme vám však odovzdať všetky
totožnosti Vám bude bezplatne
umožnené prevedenie odvolania informácie, a to najmä tie, ktoré by narušili naše duševné
vlastníctvo alebo narušili súkromie iných osôb.
Vami udeleného súhlasu alebo
môžete uplatniť svoje práva
kedykoľvek v čase.
Právo byť zabudnutý
Právo na obmedzenie
spracovania

Právo podať námietku proti
spracovaniu

Právo nebyť predmetom
automatického rozhodovania
vrátane profilovania
Právo na prenosnosť údajov

Vykonáme vymazanie alebo anonymizovanie vašich
osobných dát, ktoré ste nám poskytli.
Ak vznesiete námietku proti nami vykonávanému
spracovania, počas platnosti námietky obmedzíme
vykonávané spracovanie. Obdobná situácia nastane, ak
sa budete domnievať, že spracovávame neaktuálne
údaje, potom obmedzíme spracovanie na dobu potrebnú
na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť.
Spracovanie tiež obmedzíme v prípade, ak by
spracovanie bolo protiprávne a vy by ste odmietli
vymazanie osobných údajov a požiadali namiesto toho o
obmedzenie ich použitia.
Máte právo namietať proti nami vykonávanému
spracovaniu na účely priameho marketingu. Prípadne ak
sa domnievate, že nami vykonávané spracovanie, ktoré je
vykonávané na základe oprávneného záujmu, zasahuje
príliš do Vášho súkromia.
Nevykonávame žiadne automatické rozhodovanie alebo
profilovanie a z tohto dôvodu vám uplatnenie tohto
práva nemôžeme splniť.
Radi pre vás zaistíme kópiu vami poskytnutých osobných
údajov, a to v strojovo čitateľnom formáte, aby bolo
možné zabezpečiť ich prenos k inej spoločnosti.
Nemôžeme vám však odovzdať všetky informácie, a to
najmä tie, ktoré by narušili naše duševné vlastníctvo
alebo narušili súkromie iných osôb
.
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