
 

 

O C H R A N A  O S O B N Ý C H   Ú D A J O V 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

Educat – vzdelávacie centrum, s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“) so sídlom Partizánska 442/89, 949 11 Nitra, 

IČO 53 176 910, Oddiel Sro, Vložka č. 51836/N v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov Vás informuje o spracúvaní Vašich osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.  

 

Spoločnosť sa zaväzuje, že bude spracuvávať Vami poskytnuté osobné údaje v súlade s dobrými mravmi 

a bude konať spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom. Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov 

a zabezpečenie ich ochrany je pre Spoločnosť veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov 

postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej 

miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov. V zásadách o ochrane osobných 

údajov sa dozviete, aké údaje poskytnuté uchádzačmi/uchádzačkami o pozíciu lektora/lektorky v rámci 

výberového konania spracúvame, ako aj všetky náležitosti s tým spojené. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok a informácií týkajúcich sa ochrany, zhromažďovania, spracovania či 

uchovávania Vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť, a to prostredníctvom emailu na 

adrese studium@educat.sk. 

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ 

Prevádzkovateľom je spoločnosť Educat – vzdelávacie centrum, s. r. o. so sídlom Partizánska 442/89, 949 

11 Nitra, IČO 53 176 910, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 

51836/N. 

 

Prevádzkovateľ zverejňuje pracovné ponuky na svojej webovej stránke www.educat.sk, ako aj na ďalších 

portáloch (napr. sociálne siete Facebook, Instagram). 

  

 

ÚDAJE SPRACOVANÉ V RÁMCI VÝBEROVÉHO KONANIA 

Záujemca má možnosť reagovať na zverejnenú ponuku prostredníctvom online prihláškového formulára 

dostupného na webovej stránke www.educat.sk. Ako súčasť prihláškového formulára záujemca priloží 

životopis, ktorý je nevyhnutný pre realizovanie výberového konania. 

 

Prihláškový formulár a priložený životopis obsahujú údaje, ktoré sa považujú za osobné údaje, a tieto 

osobné údaje môžu byť spracúvané a uchovávané len s Vaším súhlasom ako dotknutej osoby. 

 

Spoločnosť spracúva a uchováva Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, pohlavie, dátum 

narodenia, vek, pobyt (trvalý/prechodný), fotografiu uchádzača, ak je súčasťou priloženého životopisu, 

kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail), údaje o získanom/súčasnom vzdelaní, pracovných skúsenostiach, 

osobnostné charakteristiky, dosiahnuté výsledky práce. Spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje po dobu 

5 rokov, avšak výlučne pre účely Spoločnosti uvedené v týchto zásadách. Váš súhlas môžete po ukončení 

výberového konania kedykoľvek písomne odvolať na mailovej adrese studium@educat.sk.  

http://www.educat.sk/
http://www.educat.sk/


 

 

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané za účelom výberového konania na voľnú pracovnú pozíciu. 

Osobné údaje za účelom evidencie, archivácie a prípadného informovania o voľnej pracovnej pozícii 

v budúcnosti sú prístupné výlučne Spoločnosti.  

 

 

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vami poskytnuté osobné údaje pre účel evidencie pre výberové konanie na pozíciu lektora/lektorky musia 

byť pravdivé a majú slúžiť ako komunikačné spojivo medzi Vami a Spoločnosťou, a preto neposkytnutie 

týchto údajov, prípadne poskytnutie chybných údajov bez možnosti komunikácie a poskytnutia potrebných 

informácií z Vašej strany sa znemožní aj samotné výberové konanie. V prípade poskytnutia nepresných 

osobných údajov máte právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila poskytnuté údaje, 

prípadne doplnila neúplné údaje na základe Vašej písomnej žiadosti na mailovú adresu studium@educat.sk.  

 

 

SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Spoločnosti 

v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Všetky osobné údaje poskytnuté prostredníctvom online prihláškového formulára sú spracované výlučne 

Spoločnosťou, a to zákonným a transparentným spôsobom, manuálne aj automaticky.  

 

 

PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM 

Dotknutá osoba, ktorou je záujemca/záujemkyňa o pozíciu lektora/lektorky má právo získať od Spoločnosti 

potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho/jej týkajú, sú alebo nie sú spracované. V prípade, že tieto osobné 

údaje sú spracované, má dotknutá osoba právo získať prístup k týmto osobným údajom, t. j. má právo 

požadovať informácie, za akým účelom sú osobné údaje spracované, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené 

a ako dlho ich bude Spoločnosť uchovávať. Dotknutá osoba má právo získať kópiu poskytnutých osobných 

údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné a za každé ďalšie potom môže Spoločnosť požadovať 

primeranú úhradu administratívnych nákladov.  

 

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Všetky osobné údaje budú uchovávané Spoločnosťou po dobu dosiahnutia účelu spracúvania osobných 

údajov alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, 

a to po dobu piatich (5) rokov, v prípade, že dotknutá osoba nepožiada o vymazanie poskytnutých osobných 

údajov.  

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala poskytnuté osobné 

údaje, a to v prípade, ak 

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromažďované alebo inak spracovávané, 

b) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu, 

c) nejestvujú žiadne oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie, prípadne uchovávanie osobných 

údajov. 

 



 

 

Dotknutá osoba má právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre vymedzené účely ich 

spracovania Spoločnosťou, a to písomne žiadosťou zaslanou na mailovú adresu studium@educat.sk, 

ak nejestvuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie týchto osobných údajov. Právo na vymazanie osobných 

údajov sa však neuplatňuje, ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, pre určenie, 

výkon alebo obranu právnych nárokov a v ďalších prípadoch ustanovených v zákone o ochrane osobných 

údajov.  

 

 

Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov 

v Spoločnosti. Akékoľvek zmeny týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zabezpečené formou 

aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našej webovej stránke www.educat.sk. 

 

 

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobudli účinnosť dňa 31. 07. 2020. 

mailto:studium@educat.sk

