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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČEL VEDENIA EVIDENCIE UCHÁDZAČOV 
O ZAMESTNANIE – TVORBY DATABÁZY UCHÁDZAČOV 
 
Zaškrtnutím checkboxu udeľujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) súhlas so spracúvaním 
svojich osobných údajov a to v rozsahu meno, priezvisko, obsah správy, údajov uvedených v životopise, v 
motivačnom liste spoločným prevádzkovateľom: 
 
Hyperia s.r.o., so sídlom: Na bráne 8665/4, 010 01 Žilina, IČO: 47 136 961 
Kimbino Green s.r.o., so sídlom: Na bráne 8665/4, 010 01 Žilina, IČO: 51 307 294 
Tastelist s. r. o., so sídlom: Na bráne 8665/4, 010 01 Žilina, IČO: 53 211 871 
Finbino s. r. o., so sídlom: Na bráne 8665/4, 010 01 Žilina, IČO: 53 397 363 
 
(ďalej len „spoloční prevádzkovatelia“).  
 
Súhlas udeľujem na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie v spoločnej databáze vedenej 
spoločnými prevádzkovateľmi a následného možného kontaktovania s ponukou zamestnania u niektorého 
zo spoločných prevádzkovateľov.  
 
Doba spracúvania osobných údajov je 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu, podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  
 
Som si vedomý/á toho, že uvedený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.  
 
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a 
jednoznačným prejavom mojej vôle byť zaradený do spoločnej databázy uchádzačov spoločných 
prevádzkovateľov s možnosťou byť kontaktovaný/á niektorým zo spoločných prevádzkovateľov, počas 
doby spracúvania osobných údajov na vyššie uvedený účel.  
 
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol/a informovaný/á podľa čl. 13 GDPR o nasledujúcich 
skutočnostiach:  
 

a. osobné údaje budú spracúvať spoloční prevádzkovatelia, ktorí určili ako kontaktného 
prevádzkovateľa - spoločnosť Hyperia s.r.o., ktorú možno kontaktovať písomne na adrese: Hyperia 
s.r.o., Na bráne 8665/4, 010 01 Žilina alebo na adrese elektronickej pošty: hr@hyperia.sk. 
Spoločnosť Hyperia s.r.o. je tiež spoločnými prevádzkovateľmi určená ako prevádzkovateľ, 
u ktorého je dotknutá osoba oprávnená uplatňovať svoje práva podľa GDPR. Bez ohľadu na toto 
určenie spoločnosti Hyperia s.r.o. ako prevádzkovateľa, ktorého je možné kontaktovať za účelom 
výkonu práv dotknutej osoby, v súlade s článkom 26 ods. 3 GDPR je dotknutá osoba oprávnená 
uplatniť svoje práva podľa GDPR taktiež u každého prevádzkovateľa alebo voči každému 
prevádzkovateľovi. 

 
b.  žiadosť dotknutej osoby, obsahom ktorej je uplatnenie jej práva podľa GDPR vybaví ten 

prevádzkovateľ, ktorému bola žiadosť doručená. Prevádzkovateľ, ktorému bola žiadosť doručená, 
žiadosť zaeviduje a bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí ostatných spoločných 
prevádzkovateľov. V prípade potreby si spoloční prevádzkovatelia poskytnú potrebnú súčinnosť 
pri vybavovaní konkrétnej žiadosti dotknutej osoby.  

 
c. administráciu a spravovanie databázy uchádzačov o zamestnanie zabezpečuje prevádzkovateľ – 

spoločnosť Hyperia s.r.o. 
 

d.  osobné údaje budú spracúvané na základe môjho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  
 

e. osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým prevádzkovateľ 
poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou 
a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. 
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f.  osobné údaje budú uchovávané v lehote určenej spoločnými prevádzkovateľmi a nebudú 
spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.  

 
g.  cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 

 
h.  spracúvanie osobných údajov dotknutých fyzických osôb nie je spojené s rozhodovaním 

založeným výlučne na automatizovanom spracúvaní s právnymi účinkami, vrátane profilovania. 
 
Poučenie o právach dotknutej osoby: 
 

a.  ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré 
sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo na 
prenosnosť údajov v prípade automatizovane spracúvaných osobných údajov.  

 
b. ako dotknutá osoba ste oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na 

zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  
 

c.  ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky. 
 

d. právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, 
je dotknutá osoba oprávnená uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:  
- emailovou správou zaslanou na adresu elektronickej pošty: hr@hyperia.sk, 
- zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu: Hyperia s.r.o., Na bráne 8665/4, 010 01 Žilina, 
- osobne na adrese: Hyperia s.r.o., Na bráne 8665/4, 010 01 Žilina. 

 
 
 


