
Súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v dotazníku a životopise, ktoré boli zaslané 
spoločnosti PIXEL FEDERATION, s.r.o.: 

Dobrovoľne poskytujem spoločnosti PIXEL FEDERATION, s.r.o., s registrovaným sídlom Einsteinova 19, 851 01 
Bratislava, IČO 36 816 388 (ďalej len "Spoločnosť") môj osobný údaj (v rozsahu mena, priezviska, e-mailovej 
adresy a telefónneho čísla) prijatím tohto protokolu a udeľujem Spoločnosti súhlas so spracovaním 
takýchto osobných údajov a kontaktných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Zz o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené spracovanie osobných a kontaktných údajov slúži HR 
potrebám Spoločnosti (oddelenie ľudských zdrojov) a ich následnému zaradeniu do informačného systému 
Spoločnosti. 

Prijatím tohto protokolu potvrdzujem, že som poskytol svoje osobné údaje spoločnosti dobrovoľne 
a taktiež potvrdzujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. 
Odoslaním svojho životopisu a iných súvisiacich dokumentov vrátane fotografie, pokiaľ bola doložená, ja, 
ako osoba, ktorej sa to týka, poskytujem spoločnosti súhlas so spracovaním mojich osobných údajov 
(v rozsahu mena, priezviska, rodného priezviska, titulu, akademického titulu, bydliska/trvalého pobytu, 
prechodného pobytu, informáciách o vzdelaní a praxi, údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch, ďalšie 
osobné údaje uvedené v životopise, telefónne číslo, e-mailová adresa) na HR účely spoločnosti ako aj na 
účely zaradenia takýchto osobných údajov do informačného systému Spoločnosti. Beriem na vedomie, že 
pri spracovaní osobných údajov spoločnosť používa SW nástroj tretej strany Recru https://
www.recruhr.com/. 

Týmto potvrdzujem, že som bol informovaný o tom, že počas spracovania mojich osobných údajov mám 
všetky práva podľa zákona č. 18/2018 Z.z. ochrany osobných údajov a nariadenie (EÚ) 2016/679 (nariadenie o 
všeobecnej ochrane údajov) alebo podľa iného príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu v 
znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu 5 rokov. Po uplynutí 
obdobia piatich rokov sa informácie vymažú/stanú anonymnými a budú sa používať výlučne na účely 
štatistiky. 

Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný písomným odvolaním súhlasu doručeným Spoločnosti alebo 
zaslaný e-mailom na adresu: job@pixelfederation.com  

Môžete uplatňovať určité práva týkajúce sa vašich údajov spracovávaných Spoločnosťou. 
Obzvlášť máte právo urobiť nasledovné: 

• Kedykoľvek odvolať Váš súhlas. Používatelia majú právo odvolať svoj súhlas so spracovaním 
osobných údajov, ktorý dali predtým Spoločnosti za účelom spracovania ich osobných údajov. 

• Odmietnuť spracovanie Vašich osobných údajov. Používatelia majú právo odmietnuť spracovanie 
svojich osobných údajov, ak sa spracovanie uskutočňuje na inom právnom základe než je ich 
súhlas. Ďalšie podrobnosti sú uvedené nižšie v príslušnej sekcii. 

• Požiadať o sprístupnenie Vašich dát. Používatelia majú právo dozvedieť sa, či údaje spracováva 
Vlastník a taktiež získať informácie o určitých aspektoch spracovávania osobných údajov, ako aj 
získať kópiu spracovávaných údajov. 

• Overiť a uskutočniť nápravu. Používatelia majú právo overiť správnosť svojich údajov a požiadať o 
ich aktualizáciu alebo opravu, pokiaľ je to potrebné. 

• Obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov. Používatelia majú za určitých okolností právo 
obmedziť spracovanie ich údajov. V takomto prípade Vlastník nebude spracovávať ich osobné údaje 
na iné účely než na ich ukladanie. 

• Požiadať o výmaz, alebo iné odstránenie svojich osobných údajov. Používatelia majú za určitých 
okolností právo požiadať o výmaz ich osobných údajov Vlastníkom. 

• Požiadať o obdržanie svojich osobných údajov a ich prenos k inému poskytovateľovi služby. 
Používatelia majú právo prijímať vaše údaje v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte a ak je to technicky možné, nechať ich bez ďalšej prekážky postúpiť inému 
poskytovateľovi. Toto ustanovenie je uplatniteľné za predpokladu, že údaje sú spracované 
automatizovanými prostriedkami a že spracovanie je založené na súhlase používateľa, na základe 
zmluvy, ktorej je používateľ súčasťou alebo na základe predzmluvných záväzkov. 

• Vzniesť námietku. Používatelia majú právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov 
na účely priameho marketingu.  

mailto:job@pixelfederation.com


Nezávislý štátny orgán, ktorý vykonáva dohľad nad ochranou osobných údajov a prispieva k ochrane Vašich 
základných práv a slobôd s ohľadom na spracovanie Vašich osobných údajov je Úrad pre ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

