
 

INFORMÁCIA 

podľa článku 13 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

o spracúvaní osobných údajov záujemcov o prácu 

 

Prevádzkovateľ:   Job Impulse s.r.o. 

Tomášikova 30/A, 821 01  Bratislava 

IČO: 46 946 098 

telefón: 02/43 63 22 37 

e-mail: info@job-impulse.sk 

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa: nie je určená.  

 

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ na základe povolení na činnosti 

agentúrneho zamestnávania a sprostredkovania práce, plnenia všeobecne záväzných právnych 

predpisov alebo na základe vášho súhlasu. Pri spracúvaní osobných údajov nadobúdate 

postavenie dotknutej osoby.  

 

Osobné údaje sú spracúvané za účelom: 

a) výber vhodného záujemcu o prácu pre klienta alebo pre interné potreby prevádzkovateľa 

b) príprava, uzavretie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru 

c) plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností vyplývajúcich z budúceho  

pracovnoprávneho vzťahu 

d) evidencia záujemcu v databáze záujemcov o prácu aj pre budúce pracovné príležitosti 

 

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou splnenia vyššie uvedených účelov  spracúvania 

osobných údajov a) - c).  

Vaše osobné údaje pre vyššie uvedený účel d) spracúvame len na základe výslovného súhlasu, 

ktorý môžete kedykoľvek odvolať. 

 

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás alebo od našich sprostredkovateľov, ktorými sú 

fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce pre nás náborové činnosti. 

 

Spracúvame najmä nasledovné Vaše osobné údaje: 

- meno, priezvisko a titul 

- bydlisko 

- kontaktné telefónne číslo 

- adresa elektronickej pošty 

- údaje o vzdelaní 

- údaje o absolvovaných školeniach a osobitnej kvalifikácii 

- údaje o zamestnávateľoch, vykonávaných prácach a dobách v jednotlivých 

zamestnaniach 

- ďalšie osobné údaje, ktoré kandidát poskytne navyše a dobrovoľne vo svojom 

životopise vrátane svojej obrazovej podobizne. 
 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je: 

- povolenie ÚPSVaR na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania 

- povolenie ÚPSVaR na výkon činnosti sprostredkovania za úhradu  



- zmluvný obchodný vzťah s klientom 

- predzmluvný vzťah s budúcim zamestnancom.   

 

Osobné údaje záujemcu môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené príjemcom, ktorí majú 

postavenie samostatného prevádzkovateľa:   

- užívateľský zamestnávateľ na účel prijatia alebo odmietnutia záujemcu  

- klient, pre ktorého hľadáme kandidáta na účel prijatia alebo odmietnutia záujemcu 

- Job Impulse GmBH (materská spoločnosť Job Impulse s.r.o.) na účel zálohovania na 

dátových úložiskách 

- sesterská spoločnosti Job Impulse s.r.o. na účel korporátnej spolupráce 
 

Spracúvaním vašich osobných údajov môžeme poveriť aj sprostredkovateľov, ktorí sú 

oprávnení spracúvať údaje v našom mene a riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so 

všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš 

osobný súhlas. Ide najmä o tieto subjekty:  

- Ing. Alena Vargová AFLEXI na účel oslovovania potenciálnych záujemcov, vedenia 

databázy záujemcov o prácu a vytvárania a zasielania profilov záujemcov 

- DAX Premium s.r.o. na účel oslovovania potenciálnych záujemcov, vedenia databázy 

záujemcov a vytvárania a zasielania profilov záujemcov. 

  

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. Vaše osobné údaje nebudú 

použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

 

Doba uchovávania osobných údajov je určená trvaním účelu spracúvania vrátane účelov 

logicky nadväzujúcich na pôvodný účel spracúvania. Vaše osobné údaje sú uchovávané 

v súlade s technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami prijatými 

prevádzkovateľom, a to po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov spracúvania a) - c). Na účel 

d) je prevádzkovateľom stanovená maximálna doba uchovávania 2 roky. Prístup k Vašim 

osobným údajom majú výlučne osoby, ktoré prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných 

údajov a ktoré spracúvajú osobné údaje výhradne na základe pokynov prevádzkovateľa. Na 

uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. 

o archívoch a registratúrach, resp. interné predpisy prevádzkovateľa o archivácii. 

 

Vaše osobné údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami spracúvania sú zálohované 

na dátových úložiskách, z ktorých budú úplne vymazané ihneď, ako to bude možné v súlade s 

pravidlami zálohovania. Osobné údaje uchovávané na dátových úložiskách sú určené 

na predchádzanie bezpečnostným incidentom alebo odstraňovanie ich následkov, a to najmä 

v prípade narušenia dostupnosti údajov. Zálohovanie údajov je vykonávané v súlade 

s bezpečnostnými požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona 

o ochrane osobných údajov.  

 

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa: prístup k svojim osobným 

údajom týkajúcim a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako 

aj právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov. Rovnako máte právo 

podať sťažnosť dozornému orgánu. Tieto svoje práva môžete využiť vyplnením a doručením 

vyplneného formulára, ktorý Vám na vyžiadanie dáme alebo zašleme. V prípade splnenia 

všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti Vám odpovieme najneskôr do 30 dní od 

doručenia žiadosti. 

 



Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho 

aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle. 


