Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s článkom 7 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)
súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v životopise, motivačnom liste, prípadne
inom dokumente prevádzkovateľom PANTHEON.tech s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava,
IČO: 35 821 779, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, sekcia: Sro, vložka č.:
25072/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) , ktoré som mu dobrovoľne poskytol, za účelom uchádzania sa
o zamestnanie u Prevádzkovateľa a evidencie v internej databáze záujemcov o prácu po dobu platnosti
udeleného súhlasu.
Tento súhlas udeľujem na dobu 3 rokov od jeho poskytnutia. Prevádzkovateľ ma poučil, že súhlas môžem
kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania mojich údajov do jeho
odvolania.
Zároveň potvrdzujem že:
-

-

Prevádzkovateľ ma oboznámil s tým, že osobné údaje spracúva prostredníctvom sesterskej
spoločnosti Pantheon Group s.r.o., ktorá mu zabezpečuje personálnu agendu;
údaje poskytujem dobrovoľne, som si v edomý toho, že neexistuje žiadna zákonná ani zmluvná
povinnosť, na základe ktorej by som bol povinný poskytnúť údaje a následkom neposkytnutia
osobných údajov by bolo len nezaradenie do výberového procesu;
som sa oboznámil s nižšie uvedenými informáciami o mojich právach.

Informácie o právach
Právo odvolať súhlas. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas.
Pokiaľ si neželáte, aby sme Vaše údaje uchovávali za účelom možnej pracovnej ponuky v budúcnosti,
môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať a my Vaše údaje odstránime z našej databázy, prosím kontaktujte
nás na hr@pantheon.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred
odvolaním súhlasu.
Právo na prístup k osobným údajom. Na Vašu žiadosť Vám bezplatne poskytneme kópiu osobných údajov,
ktoré o Vás máme k dispozícií. Za ďalšie kópie si môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Môžeme si vyžiadať ďalšie informácie na overenie Vašej totožnosti.
Právo na opravu. Máte právo kontaktovať nás za účelom opravy alebo doplnenia údajov ak sú nesprávne
alebo neúplné.
Právo na vymazanie („Právo byť zabudnutý“). Máte právo žiadať vymazanie údajov, najmä ak už nie sú
potrebné na pôvodne získaný účel. Nie sme povinní vyhovieť iba v prípade, ak spracúvanie je potrebné na
uplatnenie práva na slobodu prejavu a prístupu k informáciám alebo na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá
sa na nás vzťahuje alebo na preukazovanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania. Máte právo žiadať, aby bolo spracúvanie osobných údajov do určitej
miery obmedzené, a to vtedy, ak namietate správnosť svojich osobných údajov alebo ak je spracúvanie
osobných údajov nezákonné, namietate výmaz a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia.
Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných
údajov vykonávaného na právnom základe oprávneného záujmu, a to najmä ak máte na to osobné dôvody
týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie. Ak náš oprávnený záujem na spracúvaní prevyšuje nad osobným
záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov, a to aj napriek námietke.
Právo na prenosnosť údajov. Ak je právo spracúvať osobné údaje založené na súhlase alebo na plnení
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste
nám poskytli.
Právo podať sťažnosť. Ste oprávnený podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky: www.dataprotection.gov.sk.
Pre získanie ďalších informácií o osobných údajoch alebo pre uplatnenie svojich práv nás prosím
kontaktujte na:
PANTHEON.tech s.r.o.
Mlynské nivy 56
821 05 Bratislava

E-mail: hr@pantheon.sk
Telefónne číslo: +421 2 206 65 111

