
Oznámenie pre klientov a záujemcov o naše služby podľa čl. 13 nariadenia (EÚ) 679/2016 (ďalej len 
,,nariadenie“) 

Informujeme vás, že toto oznámenie o ochrane osobných údajov je poskytnuté podľa článku 13 nariadenia 
2016/679 (ďalej len ,,Nariadenie“ alebo ,,GDPR“) voči dotknutým osobám, ktoré prejavili záujem o služby 
spoločnosti Profesia, spol. s r. o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO 35800861, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22949/B, (ďalej len 
,,Prevádzkovateľ“). 

V prípade otázok prosím kontaktovať zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov: Mgr. Csaba 
Zachar, právne oddelenie, Profesia, spol. s.r.o., e-mail: dataprotection@profesia.sk 

Kategórie a typy spracovávaných údajov 

Osobné údaje spracované prevádzkovateľom môžu obsahovať: 

- Základné identifikačné údaje potencionálneho klienta, prípadne ním poverenej osoby, v rozsahu: 
meno, priezvisko, e-mailová adresa. 
 

Účel a právny základ spracovania osobných údajov 

Údaje, ktoré zadávate na stránke www.predavaci.eu, budú spracované na nasledujúce účely: 

- oboznamovať vás s novinkami v súvislosti so službami prevádzkovateľa a v prípade vášho záujmu 
vám posielať ponuky obchodného charakteru. 

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov na účely uvedené vyššie sú články 6.1.písm. b) 
GDPR „predzmluvné opatrenia“. 

Poskytovanie osobných údajov na tieto účely je nevyhnutné pre splnenie účelu spracúvania. 

Akékoľvek spracovanie citlivých údajov podľa čl. 9 GDPR sa môže uskutočniť podľa čl. 9.2. písm. a) 
nariadenia iba s vašim predchádzajúcim súhlasom. Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nepožaduje 
poskytnutie osobných údajov, ktoré padajú do tejto kategórie údajov.  

Príjemcovia 

Vaše dáta môžu byť zdieľané: so sprostredkovateľmi podľa čl. 28 GDPR, najme pre zabezpečenie IT servisu 
tejto internetovej stránky, personálom zodpovedným za spracovanie v súlade s článkom 29 GDPR 
a subjektmi, ktorým je potrebné poskytnúť vaše osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona alebo 
nariadeniami orgánov verejnej správy; 

Aktualizovaný a úplný zoznam osôb, ktoré sú zodpovedné za spracovanie osobných údajov, je k dispozícii 
u prevádzkovateľa a je možné ho vyžiadať od prevádzkovateľa na vyššie uvedenej adrese.  

Uchovávanie osobných údajov 

Vaše osobné údaje budú zlikvidované po dobe nevyhnutnom na ich spracúvanie. Predpokladaná doba 
spracúvanie osobných údajov nie je dlhšia ako 6 mesiacov od poskytnutia osobných údajov. 

Prenos údajov mimo EÚ 

Prenos osobných údajov do tretích krajín mimo EU sa nepredpokladá. 

Metódy spracovania 

Osobné údaje môžu byť spracované prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných 
alebo neautomatických prostriedkov spracovania. 

 

 



Vaše práva 

Prevádzkovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené 
v čl. 13 GDPR a všetky oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v 
stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to 
najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými 
prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, 
informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným 
spôsobom. 

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 a tieto informácie: 

• účely spracúvania; 

• kategórie dotknutých osobných údajov; 

• príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä 
príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; 

• ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, 
kritériá na jej určenie; 

• existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej 
osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto 
spracúvaniu; 

• právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 

• ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich 
zdroj; 

• existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. 

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. 

Žiadosti musia byť zaslané písomne prevádzkovateľovi  na vyššie uvedenú poštovú alebo e-mailovú adresu.  

 


