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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

KLIENTSKA ZÓNA, DATABÁZA KLIENTOV A DOTAZNÍKOV 
 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 
a) Spracovanie osobných údajov klientov v informačnom systéme (CRM) prevádzkovateľa 

za účelom ich kompletnej správy, komunikácie s nimi, plánovania zákaziek, uzatvárania 
zmlúv (následné zmluvné a predzmluvné vzťahy) s klientami a uchovávania údajov. 

b) Spracovanie evidencie uchádzačov, ktorí prejavili záujem o zabezpečenie práce 
v Nemeckej spolkovej republike. Uchádzači súhlasili s uchovaním vyplneného formulára 
s osobnými údajmi u prevádzkovateľa, ktorý v prípade vhodnej ponuky uchádzačovi 
zabezpečí prácu na základe údajov z formulára. 

c) Prevádzkovateľ vlastným klientom sprístupňuje rozhranie platformy v ktorom majú 
možnosť prehľadu pracovnej agendy. Klientom je v platforme umožnené spravovať: 
sumár zákaziek, upraviť profil, nastaviť notifikácie, spravovať faktúry, zmluvy, cenové 
ponuky, dodacie listy, spravovať povolenia spracovania osobných údajov. V rozhraní 
platformy môže medzi prevádzkovateľom a klientom prebiehať aj ich vzájomná 
komunikácia.  

 
2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

a) Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

b) Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

c) Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 
3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 
 

4. Zoznam osobných údajov: 
a) Údaje vznikajúce pri využívaní služieb prevádzkovateľa ako sú: obchodné meno, sídlo 

a IČO, evidencia zmlúv, cenových ponúk a vzájomnej komunikácie s klientami. Evidencia 
klientov s opisom ich zručností, ktoré sú nevyhnutné pre individuálne ponuky 
pracovných príležitostí. Tieto môžu obsahovať osobné údaje dotknutých osôb ako: meno, 
priezvisko, pracovná pozícia, telefónne číslo, mailový kontakt, životopis, identifikačné 
údaje dokladu totožnosti, vodičského oprávnenia a zdravotného poistenia, certifikáty 
a doklady odbornej spôsobilosti pre ostatné činnosti (napr. zvárač, elektrikár, žeriavnik..).   

b) Dotazník o uchádzačovi z pracovného pomeru obsahuje údaje: 
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Titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, IČO, adresa, rodinný stav, meno manželky, 
počet vyživovaných osôb/detí, mená vyživovaných osôb/detí, telefónne číslo, email, druh 
pracovného pomeru, názov pozície, oprávnenie vykonávať danú činnosť, certifikáty, dĺžka 
praxe, znalosť cudzieho jazyka, počet spolupracovníkov, vlastné pracovné náradie, vlastné 
motorové vozidlo, freistellung (dátum platnosti), formulár A1 (dátum platnosti), BOZP 
(dátum platnosti), očakávaná mzda, možnosť cestovania (dátum), iné informácie.  

c) Prevádzkové údaje vznikajúce na základe vykonanej práce pre prevádzkovateľa a údaje, 
ktoré klient na platforme sám poskytne. Medzi tieto údaje patria: obchodné meno, sídlo 
a IČO, evidencia zmlúv, cenové ponuky a vzájomná komunikácia s prevádzkovateľom, 
fotografia alebo iný nahraný obrázok na platformu (dobrovoľné). Údaje o časoch 
prihlásenia klienta na platformu, IP zariadenia z ktorého sa prihlasoval. Zoznam osobných 
údajov ďalej obsahuje údaje ako: meno, priezvisko, pracovná pozícia, telefónne číslo, 
mailový kontakt, identifikačné údaje dokladu totožnosti, vodičského oprávnenia 
a zdravotného poistenia. Klient môže dobrovoľne doplniť údaje o životopis, certifikáty 
a doklady odbornej spôsobilosti pre ostatné činnosti (napr. zvárač, elektrikár, žeriavnik..).   

 
5. Dotknuté osoby: 

Klienti prevádzkovateľa (právnické a fyzické osoby) a zamestnanci, ktorí využívajú služby 
portálu alebo využívajú ostatné služby prevádzkovateľa. 
 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  
a) Prevádzkovateľ uchováva povinné údaje klientov za základe zákonných povinností alebo 

svojho oprávneného záujmu. Povinne uchovávané údaje sú uvedené v IS účtovné 
doklady, ostatné údaje po dobu uvedenú v IS evidencia obchodných partnerov, zvyšné 
údaje 5 rokov od skončenia obchodného vzťahu s klientom.  

b) Počas platnosti udeleného súhlasu alebo najviac 3 roky od jeho udelenia.  
c) Osobné údaje spracovávané portálom a dobrovoľne doplnené údaje, môže dotknutá osoba 

kedykoľvek editovať alebo vymazať v nastaveniach portálu.  
 

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 
a) Spracovanie osobných údajov klientov v informačnom systéme (CRM) prevádzkovateľa 

za účelom ich kompletnej správy, komunikácie s nimi, plánovania zákaziek, uzatvárania 
zmlúv (následné zmluvné a predzmluvné vzťahy) s klientami a uchovávania údajov. 

b) Nie je. 
c) Sprístupniť klientom rozhranie platformy v ktorom klienti majú možnosť spravovať svoju 

pracovnú agendu a jej plánovanie. Prostredníctvom platformy umožňuje 
prevádzkovateľ klientom aj ich vzájomnú komunikáciu.  

 
8. Postup osobných údajov do tretích krajín: 

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. Server poskytovateľa cloudového úložiska sa 
nachádza na území EHP (Frankfurt).  
 

9. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: 
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu 

rozhodovaniu a profilovaniu. 
 

10.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 
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Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných 
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej 
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, 
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými 
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.  
 

11. Kategórie osobných údajov: 
Bežné osobné údaje. 
 

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 
 

Príjemca Právny základ 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia 
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

Sprostredkovateľ, externá spoločnosť 
zabezpečujúca IT služby a technickú podporu 
portálu: M-CORE s.r.o., IČO 46 971 211 

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) 

Sprostredkovateľ, poskytovateľ cloudového 
úložiska spoločnosť Linode, LLC, U.S.A. 

na základe článku 28 Nariadenia Európskeho 
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) 

Príjemca údajov: samostatný prevádzkovateľ 
údajov sídliaci v Nemecku, ktorému sú 
poskytnuté nevyhnutné identifikačné údaje pre 
zabezpečenie práce podľa Zmluvy 
o poskytovaní služieb (napr. za účelom 
vpustenia dotknutej osoby na stavenisko; 
nevyhnutných účtovných úkonov príjemcu 
a dotknutej osoby alebo iných zákonných 
povinností príjemcu) 

 

na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 


