
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Ubezpečujeme 
Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že 
nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu.  
 

Zaslaním registračného formulára a zakliknutím súhlasu so spracovaním osobných údajov na webstránke, 
vyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby spoločnosť emst s.r.o., P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 
46211144 vo svojich informačných systémoch spracovala osobné údaje obsiahnuté v tomto formulári na 
účel evidencie uchádzačov o pracovnú ponuku a to v súlade s obecným nariadením o ochrane osobných 
údajov (EÚ) 2016/679. 

Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby. 

Práva dotknutej osoby: 

Právo na prístup k osobným údajom: dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o 
tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto 
osobným údajom. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek 
ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok 
zodpovedajúci administratívnym nákladom. 
 

Právo na opravu osobných údajov: dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného 
odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má 
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia 
doplnkového vyhlásenia. 
 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) osobných údajov: dotknutá osoba má právo na to, aby jej 
osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať: 
a) ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, 
b) ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej 

týkajú, alebo 
c) ak spracúvanie jej osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z iných 

dôvodov. 
 
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ 
obmedzil spracúvanie, ak: 
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada 
namiesto toho obmedzenie ich použitia; 
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba 
na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
 
Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude 
obmedzenie spracúvania zrušené.  



 

Právo na prenos osobných údajov: v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva 
automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má možnosť získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a 
ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom a 
interoperabilnom formáte a preniesť ich k ďalšiemu prevádzkovateľovi. 
Prevádzkovateľ v tomto prípade nie je zodpovedný za spracúvanie uskutočňované dotknutou osobou 
alebo inou spoločnosťou, ktorá osobné údaje prijme. Prenosnosť údajov automaticky nevedie k vymazaniu 
údajov zo systémov prevádzkovateľa a nemá ani vplyv na pôvodné obdobie uchovávania údajov, ktoré sa 
vzťahuje na prenesené údaje. 
 

Právo namietať so spracovaním osobných údajov: dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z 
dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Právo 
na prenos údajov 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou 
osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 
817 60 Bratislava 15, Slovenská republika. 
 

Právo odvolať súhlas (ak relevantné) so spracovaním osobných údajov: dotknutá osoba má právo 
kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na 
súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 
 

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje vyššie uvedené práva tým, že napíše spoločnosti emst s.r.o. e-mailovú 
správu na adresu emst@emst.sk a v riadku predmetu uvedie: „Ochrana osobných údajov“. 
 
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje. V prípade keď dotknutá osoba odmietne 
poskytnúť svoje osobné údaje, nie je možné ju zaradiť do zoznamu uchádzačov o pracovnú ponuku. 
 
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť postupované do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) v súvislosti 
s ponukami prác zo zahraničia. 
 
Čas platnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov právnym základom spracúvania, je jeden rok odo dňa poskytnutia súhlasu. 
Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred 
uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi: 

a)  emailovou správou zaslanou na adresu emst@emst.sk 
b)  listovou zásielkou zaslanou na adresu kancelárie firmy s uvedením textu „GDPR - odvolanie 
súhlasu“ na obálke. 
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