
Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 
1 písm. a) 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 o ochrane osobných údajov,

týmto ako dotknutá osoba: meno a priezvisko: ............................................…

dátum narodenia: .............................................…

trvale bytom: ....................................................…
(ďalej ako ,,dotknutá osoba“)

dobrovoľne udeľujem
súhlas

so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi: spoločnosti 
GASTROLUX, a. s., so sídlom Bytčická 2, 010 01 Žilina, IČO: 36413186 uvedených v životopise, v 
motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla 
vyššie uvedenej spoločnosti za účelom ich uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie 
vhodného zamestnanca. Platnosť súhlasu je 1 rok odo dňa jeho udelenia. 

V .........................., dňa ...............…

...........................................................…
     (podpis uchádzača)

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je naša spoločnosť GASTROLUX, s.r.o. , so sídlom 
Bytčická 2, 010 01 Žilina. IČO: 36413186 . Kontaktná e-mailová adresa pre informácie o Vašich 
osobných údajoch je info@gastrolux.sk . 

Účel, zákonnosť spracovania

Účelom spracúvania osobných údajov je ich uloženie do databázy záujemcov o prácu, aby v 
prípade uvoľnenia pracovného miesta alebo vzniku novej pracovnej pozície mohol prevádzkovateľ 
záujemcu kontaktovať a uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo niektorú z dohôd o práci vykonávanej 
mimo pracovného pomeru. Právnym základom poskytnutia osobných údajov uchádzača je ním 
dobrovoľne vyjadrený súhlas so spracúvaním osobných údajov na uvedený účel. Vaše osobné 
údaje spracovávame iba v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie uvedeného účelu. 
Spracovávame najmä Vaše kontaktné a identifikačné údaje nevyhnutné k uskutočneniu 
výberového konania:

• meno a priezvisko, titul, prípadne rodinný stav a počet detí;
• kontaktné údaje, ako je adresa bydliska, telefón, e-mailová adresa;
• potvrdenie o vzdelaní,
• priebeh doterajšej pracovnej praxe;
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• Vaša fotografia, pokiaľ ju sami poskytnete vo svojom životopise.

Všetky Vaše osobné údaje získavame výhradne od Vás. Pokiaľ by sme Vaše osobné údaje získali 
od 3. osôb alebo z verejne dostupných zdrojov, budeme Vás o tom informovať. 

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu jedného roka od udelenia súhlasu s ich 
spracúvaním. Ak v tejto lehote pre Vás nenájdeme vhodnú pracovnú pozíciu, Vaše osobné údaje 
zlikvidujeme a nebudeme ich ďalej spracúvať v žiadnej forme.

Spôsob spracovania a poskytnutia Vašich osobných údajov, príjemcovia osobných údajov

Spôsob, ktorým prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje, zahŕňa manuálne aj 
automatizované spracovanie našimi vlastnými zamestnancami. Vaše osobné údaje neposkytujeme
žiadnym ďalším príjemcom, tretím osobám ani do krajín mimo EÚ. Počas spracovania Vašich 
osobných údajov pre vyššie uvedený účel nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani 
profilovaniu.

Vaše právo požiadať o prístup k osobným údajom a ochrana Vašich práv

Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Po 
odvolaní súhlasu nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje.

Pokiaľ nás požiadate o informáciu týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov, poskytneme 
Vám bez zbytočného odkladu všetky informácie o tom, aké údaje o Vás spracovávame. 
Poskytnutie tzv. prvej kópie spracovávaných osobných údajov je bezplatné.

Medzi Vaše práva patrí najmä právo na prístup k Vašim údajom, ako aj právo na ich opravu, 
výmaz, obmedzenie spracovania, najmä ak by už Vaše údaje neboli potrebné k vyššie uvedeným 
účelom. Právo na prenositeľnosť údajov Vám vzniká v prípade, pokiaľ by Vaše osobné údaje boli 
získané na základe zmluvy a boli by spracované automaticky a za splnenia ďalších zákonných 
podmienok.

Pokiaľ sa domnievate, že prevádzkovateľ či tretia osoba, ktorá sa podieľa na spracovaní údajov 
vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného 
života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje nepresné, 
môžete:

a) od našej spoločnosti či tretej osoby, ktorá sa podieľa na spracovaní údajov, požadovať 
vysvetlenie;
b) požadovať, aby bol odstránený chybný stav, najmä môžete požadovať vykonanie opravy alebo 
doplnenie osobných údajov; v prípade potreby bude vykonané dočasné blokovanie alebo likvidácia
týchto údajov. Pokiaľ Vašu žiadosť zhodnotíme ako opodstatnenú, naša spoločnosť či tretia osoba, 
ktorá sa podieľa na spracovaní údajov, bezodkladne a bezplatne chybný stav odstráni;
c) podať námietku proti spracovaniu;
d) podať sťažnosť na dozornom úrade, resp. návrh na začatie konania na Úrade na ochranu 
osobných údajov.

*** 


