
Informácie o spracúvaní osobných údajov 
(vo vzťahu k uchádzačovi o zamestnanie) 

 
Vaše osobné údaje budú spracúvané našou spoločnosťou Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., sídlo: 
Školská 5, 977 01 Brezno, IČO: 47 342 242. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto spôsobov: 

• emailom: ou.dsa.tv@skoladsa.sk 

• poštou: Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, 977 01 Brezno 
 
 
Vaše osobné údaje budeme spracúvať na nasledovné účely: 
 

(i) vedenie predzmluvných rokovaní s uchádzačmi o zamestnanie; 
(ii) evidencia došlej a vyšlej pošty; 
(iii) archivácia dokumentov. 

 
Ad (i) Vedenie predzmluvných rokovaní s uchádzačmi o zamestnanie 
 
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je predzmluvný vzťah založený medzi nami 
a Vami. 
 
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Bez ich 
poskytnutia si voči Vám nebudeme môcť plniť naše povinnosti budúceho možného zamestnávateľa. 
 
Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom: 

• sprostredkovatelia zamestnania za úhradu konajúci v mene našej spoločnosti; 

• Newport Assets, s. r. o., so sídlom Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 45 004 731 (táto 
spoločnosť vlastní informačné technológie, prostredníctvom ktorých dochádza k spracúvaniu 
Vašich osobných údajov); 

• ShadowTECH, s. r. o., so sídlom Švabinského 20, 851 01 Bratislava, IČO: 44 235 721 (táto 
spoločnosť zabezpečuje údržbu a servis nami používaných informačných technológií). 

 
Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu trvania výberového konania. 
 
Ad (ii) Evidencia došlej a vyšlej pošty 
 
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie našej zákonnej povinnosti. 
 
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia si voči Vám nebudeme 
môcť plniť naše povinnosti budúceho možného zamestnávateľa a právne predpisy, ktoré sa na nás 
vzťahujú. 
 
Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom: 

• Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124; 

• vybraní poskytovatelia kuriérskych služieb. 
 
Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu 2 rokov. 
 
Ad (iii) Archivácia dokumentov 
 
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie našej zákonnej povinnosti. 
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Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia si voči Vám nebudeme 
môcť plniť naše povinnosti budúceho možného zamestnávateľa a právne predpisy, ktoré sa na nás 
vzťahujú. 
 
Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom: 

• Newport Assets, s. r. o., so sídlom Lazaretská 23, 811 09 Bratislava, IČO: 45 004 731 (táto 
spoločnosť vlastní informačné technológie, prostredníctvom ktorých dochádza k spracúvaniu 
Vašich osobných údajov); 

• ShadowTECH, s. r. o., so sídlom Švabinského 20, 851 01 Bratislava, IČO: 44 235 721 (táto 
spoločnosť zabezpečuje údržbu a servis nami používaných informačných technológií); 

• príslušné štátne orgány (najmä Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky). 
 
Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu 4 rokov alebo po dobu trvania inej lehoty 
stanovenej v tomto dokumente alebo právnym predpisom podľa druhu dokumentu. 
 
ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 
➢ Plánujete posielať moje osobné údaje do zahraničia mimo EÚ? 

 
Nie, Vaše osobné údaje nebudú posielané do zahraničia mimo Európskej únie. 
 

➢ Aké sú moje práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi? 
 
V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, máte nasledovné práva: 
 

• právo na prístup k osobným údajom; 

• právo na opravu osobných údajov; 

• právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“); 

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; 

• právo na prenosnosť osobných údajov (platí len pre účel spracúvania osobných údajov 
číslo (i)). 

 
Viac podrobností o jednotlivých právach a o možnostiach ich využitia nájdete na: 
www.osobneudaje.dsakademien.sk 
 

➢ Na koho sa môžem obrátiť, ak sa domnievam, že spracúvanie mojich osobných údajov nie je 
realizované v súlade so zákonom? 
 
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, 
môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika. 
 
Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než 
je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom 
štáte. 
 

➢ Dochádza pri spracúvaní mojich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane 
profilovania? 
 
Nie, pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu 
vrátane profilovania. 
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