
Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné informácie
EastWorks Development s.r.o.
Komenského 17, 040 01, Košice 
IČO: 36184225 
zapísaný v obch.registri okr. súd Košice I, odd. Sro, vl. č. 10349/V

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúva-
nia osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa a to písomnou formou alebo osobne 
na adrese: Hviezdoslavova 6,  040 01, Košice, 
v čase od 9:00 do 16:00 počas pracovného týždňa, tel. kontakt 0948 107 298,
e-mail: istomic@istomic.com

(ďalej len ako „zodpovedná osoba“)

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich osobných údajov (ďalej len “OÚ”) pre nás veľmi 
dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle nasledovných podmienok:

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.istomic.com poskytuje dotknutá osoba 
súhlas v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) 
v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) v platnom 
znení prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných úda-
jov na konkrétny účel (2.).

2. Účel spracovania OÚ
Ak dotknutá osoba udelí súhlas prevádzkovateľovi, a to poskytnutím e-mailovej adresy prostred-
níctvom kontaktného formulára, budú použité za účelom pracovného kontaktu –  komunikácie 
ohľadom pracovných príležitostí. 

Ak si dotknutá osoba tieto ponuky neželá dostávať, bude to zrealizované vyjadrením nesúhlasu a 
jeho zaslaním v elektronickej podobe.

V prípade, ak dotknutá osoba zaslala životopis poskytla tým súhlas na spracovanie OÚ v rozsahu 
životopisu a to najmä titul, meno a priezvisko, adresa, vek, vzdelanie, bývalé zamestnania, 
zručnosti, podpis atď. 
Dotknutá osoba súhlasí, aby prevádzkovateľ spracúval OÚ na právnom základe súhlasu dotknutej 
osoby. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať. Po výberovom konaní sa životopisy zlikvidujú z 
listinnej ako aj automatizovanej podoby.

3. Doba  spracovania
3.1 Súhlas na účel marketingu je platný počas trvania účelu spracúvania osobných údajov po dobu
2 rokov.

3.2 Súhlas na účel zamestnania sa u prevádzkovateľa je po dobu 2 rokov.

4. Prenos údajov
Osobné údaje sú bezpečne prenášané v šifrovanej podobe za pomoci SSL (Secure Socket Layer).

mailto:istomic@istomic.com


5. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví 
prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej 
týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto 
osobných údajov dotknutej osoby. 

Dotknutá osoba má v zmysle GDPR nasledujúce práva:
(a) Právo na opravu.
Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, 
ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných osobných údajov.

(b) Právo na výmaz (právo na „zabudnutie“).
Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
• dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
• dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa (d),
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
• dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej

zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

(c) Právo na prenosnosť údajov.
Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré 
poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v 
bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané 
na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou 
automatizovaných prostriedkov. 

(d) Právo namietať.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajúz dôvodov týkajúcich sa jej 
konkrétnej situácie. 

(e) Odvolanie súhlasu.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa 
jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného 
na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto sku-
točnosti informovaná. 
Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou 
akýmkoľvek zvoleným spôsobom. 

(f) Právo podať návrh na začatie konania.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných 
údajov. 

6. Profilovanie a automatizované rozhodovanie
Nevykonáva sa. 

7. Zaverečne ustanovenia
Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúva-
nia osobných údajov na zodpovednú osobu prevádzkovateľa.

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov :
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Sekretariát úradu: +421 2 3231 3214
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk
Fax: +421 /2/ 3231 3234


