Ochrana osobných údajov
v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite
poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás
kontaktovali

I.
Identifikačné a kontaktné údaje Spoločnosti
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
E-mail:
Telefonický kontakt:
Webová stránka:

LB Direction, s.r.o.
Inovecká 398/4, 922 21 Moravany nad Váhom
48038334
2120004447
Okresný súd Trnava, Oddiel Sro, vložka 35370/T
lucia@luciabacova.sk
+421 905 835 228
www.luciabacova.sk

I. Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte právo:
a) Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj
na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
b) Máte právo na opravu presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii.
Neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
c) Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov – najmä v prípade, ak osobné
údaje, ktoré ste nám poskytli, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.
Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov
potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na účel archivácie, na účel historického výskumu
alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným
spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.
d) Pri splnení zákonných podmienok môžete požiadať, aby sme prestali používať osobné údaje - a to
najmä počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti
osobných údajov, počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania a počas
obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.
e) Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie
osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
f) Máte právo za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste poskytli
prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté
na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Vaše osobné údaje

môžu byť zdieľané s potencionálnymi zamestnávateľmi (vždy s Vašim vedomím), za účelom našich
aktivít ako sprostredkovateľa zamestnania, a za účelom poskytnutia súvisiacich služieb. V takom
prípade je partnerská spoločnosť nezávislým prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.
g) Máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; Email: statny.dozor@pdp.gov.sk.
i) Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať oznámením o odvolaní súhlasu
elektronicky na adrese: www.lucia@luciabacova.sk, písomne na adrese sídla spoločnosti: Inovecká
398/4, 922 21 Moravany nad Váhom, alebo iným primeraným spôsobom. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na základe súhlasu o Vás spracúvali. Vašu
žiadosť vybavíme v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách

II. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Naša spoločnosť získava osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára a formulára
slúžiaceho na registráciu užívateľa na portáli www.luciabacova.sk. Získané osobné údaje sa líšia podľa
účelu spracovania.
i ) Pre účely sprostredkovanie zamestnania, pomoci kandidátom pri uplatnení sa na trhu práce
a kariérového poradenstva. získavame a spracovávame vybrané osobné údaje, najmä (ako to
umožňujú súvisiace právne predpisy): kontaktné informácie (meno a priezvisko, trvalá a poštová
adresa, emailový a telefonický kontakt, skype nick); informácie, ktoré poskytnete o priateľoch alebo
iných osobách, ktorých by ste chceli kontaktovať v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania
za predpokladu, že druhá osoba predtým poskytla súhlas pre takúto komunikáciu, ďalšie informácie,
ktoré nám môžete poskytnúť, napr. pri prieskumoch alebo prostredníctvom kontaktného formulára.
Navyše, v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania, môžeme zhromažďovať nasledujúce kategórie
osobných údajov (ako dovoľuje príslušná legislatíva): História zamestnaní; informácia o absolvovanom
vzdelaní; úroveň ovládania cudzích jazykov a iných schopnosti a zručnosti súvisiacich s prácou;
aktuálna a očakávaná mzda/odmena; fotografia (ak nám ju poskytnete ako súčasť alebo prílohu Vášho
životopisu); dátum a miesto narodenia; pohlavie; občianstvo a status pracovného povolenia; odkaz na
Váš profil na sociálnych sieťach; informácie poskytnuté referenčnými osobami (poskytnuté od tretích
osôb ako referencie); informácie obsiahnuté vo Vašom životopise (CV), motivačnom liste; informácie,
obsiahnuté v iných dokumentoch, ktoré nám zašlete v súvislosti s Vašou reakciou na pracovný inzerát
(napr. diplomy, osvedčenia); informácie, ktoré poskytnete ohľadom Vašich kariérnych záujmov;
informácie týkajúce sa vášho zamestnania u nášho klienta.
Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi - okrem našich internetových stránok,
kariérnych stránok tretích strán, na job-fair podujatiach; prostredníctvom telefónu a emailu;
pri osobnom stretnutí, z internetu, zverejnených zdrojov, kanálov sociálnych médií a iných
internetových aplikácií (napr. Linkedin), ktorých účel je kompatibilný s účelom nášho spracovania.
ii ) Pre účely zistenia záujmu o službu, potvrdenie záujmu o službu zbierame a spracúvame bežné
osobné údaje: meno, priezvisko, obchodné meno, emailová adresa, telefónne číslo a pod. Poskytnuté
osobné údaje môžu za určitých okolností identifikovať fyzickú osobu - z týchto dôvodov pristupujeme
k zvýšenej ochrane údajov.
Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dodaní služby, plnenie povinností
podľa osobitných predpisov (vyplývajúce z legislatívy SR) v prípade uzavretia zmluvy o poskytnutí

služby zbierame a uchovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, titul IČO, DIČ, IČ DPH,miesto
podnikania, sídlo alebo číslo telefónu, e-mail, čísla účtov a pod. Bez bez ich poskytnutia nie je možné
uzavrieť zmluvu o poskytnutí služby (obdobnú zmluvu), keďže by sme nevedeli plniť práva
a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy.

III. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ
Účelom spracúvania osobných údajov a ich právnym základom je:
i ) Sprostredkovanie zamestnania, pomoc kandidátom pri uplatnení sa na trhu práce a kariérové
poradenstvo. Vedenie v databáze uchádzačov o zamestnanie a oslovenie (jednorazové alebo
opakované) zo strany našej spoločnosti za účelom ponuky účasti vo výberovom konaní na obsadenie
voľných pracovných pozícií a v prípade Vášho záujmu sprostredkovanie kontaktu s potencionálnym
zamestnávateľom.
Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje nevyhnutné na účely oprávneného záujmu našej
spoločnosti zabezpečiť Vám vhodné zamestnanie u tretích strán, prípadne poskytnutia adekvátneho
usmernenia v prípade poskytnutia služby kariérového poradenstva. Plnenie povinností podľa
osobitných predpisov (vyplývajúce z legislatívy SR)
ii ) Zistenie záujmu o službu, potvrdenie záujmu o službu, plnenie práv a povinností vyplývajúcich
zo zmluvy o dodaní služby, plnenie povinností podľa osobitných predpisov (vyplývajúce z legislatívy
SR)

IV. Kategórie príjemcov
Vaše osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme.
Zároveň môžeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:
a) máme váš preukázateľný súhlas na poskytnutie služby v súlade s predmetom podnikania
spoločnosti
b) ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi
činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR
V prípade oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam
s ekonomickým alebo personálnym prepojením s našou spoločnosťou (subdodávatelia a externí
partneri personálneho poradenstva, spoločnosti, ktoré nám poskytujú účtovné, daňové, právne
služby, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov)

V. Doba uchovávania osobných údajov
i ) Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú
potrebné na účely spracovania. Vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania
a poskytovania služby kariérového poradenstva a z dôvodu ochrany Vašich záujmov ich vymažeme
vždy najneskôr po 24 mesiacoch od dátumu vášho súhlasu. V prípade obsadenia pracovnej uchováme
Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými základnými zásadami spracúvania
osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového

procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie Vašich
osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.
ii ) Uchovávame resp. spracúvame Vaše osobné údaje predovšetkým po dobu pred uzatvorením
a počas trvania zmluvného vzťahu s Vami. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých
záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše
osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi
predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať
Vaše osobné údaje najmenej dva roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. V prípade súdneho
sporu najmenej dva roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.
Na základe Vášho súhlasu, osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú u nás uložené po dobu
5 rokov, pokiaľ neodvoláte svoj súhlas skôr. V prípadoch, kde nám to ukladá iný záväzný predpis alebo
legálna požiadavka, archivujeme dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše údaje predpísaný čas.

VI. Cookies
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú na technickom zariadení pri návšteve
nášho portálu. Prostredníctvom súborov cookies však nie je možné priamo identifikovať konkrétnu
osobu. Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity návštev na portáli. Cookies umožňujú lepšie
zhromažďovať informácie o používaní odborných odporúčaní, rád, vzorov, návodov a pod. (analytické
cookies). V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ
používa službu Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Írsko. Informácie o ochrane súkromia nájdete TU
Na portáli môže byť zobrazený obsah externých poskytovateľov ako napr. YouTube, Facebook a pod.
(ďalej tiež ako „tretie strany“). Aby ste mohli vidieť tento obsah tretích strán, musíte akceptovať ich
podmienky a pravidlá. Tieto ich pravidlá zahŕňajú aj ukladanie cookies, pričom my nad nimi nemáme
kontrolu. Patria sem tieto tretie strany:
You Tube - Podmienky používania TU
Facebook - Podmienky používania TU
Jednotlivé cookies môžu byť uložené v technickom zariadení počas rôzne dlhej doby. Niektoré typy
cookies sa z technického zariadenia vymažú hneď po tom, ako zatvoríte okno prehliadača a naopak
iné zostávajú v technickom zariadení uložené aj po zatvorení okna prehliadača. Väčšina prehliadačov
umožňuje, aby ste vymazali alebo odmietli cookies. Ako zapnúť a vypnúť používanie cookies vo Vašom
prehliadači nájdete napríklad TU , pričom v zásade každý prehliadač musí umožniť vymazanie alebo
odmietnutie cookies. Vymazaním histórie prehliadača môžete vymazať všetky cookies, ktoré sú vo
Vašom zariadení uložené.
Na základe vyššie uvedených informácií, ako prevádzkovateľ portálu nie sme v zmysle Nariadenia
GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov povinní ani oprávnení žiadať od užívateľa
súhlas, keďže osobné údaje prostredníctvom cookies nespracúva a ani na základe nich, nie je možné
priamo ani nepriamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Taktiež v zmysle § 55 ods. 5 zákona
č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, sme splnili zákonné povinnosti pre používanie
cookies vyššie uvedeného typu.
Ak budete mať k ukladaniu cookies otázky, môžete nás kontaktovať na: www.lucia@luciabacova.sk

V Moravanoch nad Váhom, 6.5.2021

