Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnosti PERSONEL EFEKT,
s.r.o., so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 36 448 508, zapísanej v OR OS Prešov,
oddiel: Sro, vložka č.: 10505/P, tel. č. 051/771 16 48, email: po@personelefekt.sk ako
prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych
predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu
uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich príloh, za účelom vedenia databázy
uchádzačov o zamestnanie a sprostredkovania zamestnania. Tento súhlas so spracúvaním
osobných údajov udeľujem spoločnosti na dobu 3 rokov.
Zároveň slobodne a dobrovoľne udeľujem spoločnosti svoj výslovný súhlas so spracúvaním
poskytnutých osobných údajov v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a ich
príloh, za účelom zasielania ponúk voľných pracovných miest prostredníctvom elektronickej
pošty (emailom), telefonicky alebo inými prostriedkami komunikácie, a to na dobu 3
rokov.
Dotknutá osoba zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov.
V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je dotknutá osoba povinná ich zmenu
bezodkladne oznámiť spoločnosti.
Na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov môžu byť údaje dotknutej osoby
poskytované potencionálnym budúcim zamestnávateľom.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať
zaslaním emailu spoločnosti alebo osobne v akejkoľvek pobočke spoločnosti.
V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním
osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie
osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú
uložené osobné údaje vymazané.
Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a
príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva dotknutej osoby.
Dotknutá osoba má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jej
uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne
záväzných právnych predpisoch má dotknutá osoba zároveň (i) právo na prístup k svojim
osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na
obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie
svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú
potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolala svoj súhlas na
ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné
údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má dotknutá osoba v prípade splnenia stanovených
podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré
spoločnosti dobrovoľne poskytla, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na
prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický
možný (právo na prenosnosť údajov).
V prípade, že si u spoločnosti uplatňuje dotknutá osoba niektoré z práv dotknutej osoby
podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti dotknutej
osoby nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má spoločnosť oprávnené
pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si spoločnosť
právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie
totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri
podozrení, že sa jej osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia
primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

