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Informácia o ochrane osobných údajov uchádzačov 
o zamestnanie SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o. 

 
Informácia podľa článkov 13 a 14 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 „Nariadenie GDPR“) 

 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:  
 
Simplea Financial Services, s.r.o. 
IČO: 53 725 654 
So sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
Zap.: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152274/B 
Tel.: 0800 63 63 63 
E: mail: info@simplea.sk 
(ďalej len „Spoločnosť“) 
 
pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia GDPR a zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), 
Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú), okrem svojich 
identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie 
potrebné a aktuálne informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. 
 
 
2. ZODPOVEDNÁ OSOBA 
 
Spoločnosť má ustanovenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá okrem iných 
ustanovených povinností monitoruje súlad spracúvania osobných údajov v Spoločnosti s Nariadením 
GDPR, ostatnými záväznými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami 
Spoločnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov. 
 
Kontaktovať zodpovednú osobu môžete prostredníctvom e-mailu: poverenecOU@simplea.sk alebo 
písomne na adrese Simplea Financial Services, s.r.o., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, 
Staromestská 3, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto. 
 
 
3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na uplatnenie práv a plnenie povinností vyplývajúcich 
z predzmluvných vzťahov v zmysle príslušnej pracovnoprávnej legislatívy a taktiež pre účely správy, 
spracovania a uchovávania osobných údajov dotknutých osôb súvisiacich s hľadaním práce, vedenia 
databázy uchádzačov o zamestnanie a aktívneho oslovovania s novými pracovnými príležitosťami. 
 
 
4. PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe zákona (predzmluvné vzťahy) a taktiež spracúva osobné 
údaje na základe súhlasu (uchovávanie a správa údajov poskytnutých v súvislosti s hľadaním práce). 
 
Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: 
poverenecOU@simplea.sk alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa uvedenej vyššie. 
 
 
5. PRÍJEMCOVIA A SPROSTREDKOVATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom na základe zákona alebo s Vašim 
súhlasom, najmä príjemcom a tretím stranám a taktiež môžu byť poskytnuté na základe uzatvorenej 
zmluvy. 
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6. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN 
 
Spoločnosť neprenáša osobné údaje zamestnancov do tretích krajín. 
 
 
7. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a registratúrnym 
poriadkom Spoločnosti, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, po dobu, 
na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na 
ktorý osobné údaje spracúvame.   
 
 
8. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Poskytnutie osobných údajov pre iné než právnymi predpismi stanovené účely je vždy dobrovoľné. 
Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je, že dotknutá osoba nebude aktívne oslovovaná 
s novými pracovnými ponukami. 
 
 
9. ZDROJ ZÍSKANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Osobné údaje poskytujete priamo Vy – dotknutá osoba. 
 
 
10.  KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 
Osobné údaje spracúvané v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste a iných prílohách, ktoré 
sú súčasťou životopisu vrátane fotografie, ktorá patrí do osobitnej kategórie osobných údajov, ak je 
uvedená v životopise. 
 
 
11.  PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 
 
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva: 
 

a) právo na prístup k Vašim osobným údajom – právo požadovať informáciu aké Vaše osobné 
údaje Spoločnosť spracúva, 

b) právo na opravu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov – 
Spoločnosť prijíma také opatrenia, aby spracúvala vždy Vaše aktuálne a správne osobné údaje, 
v prípade ak zistíte, že to tak nie je, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o opravu, 

c) právo  na vymazanie Vašich osobných údajov – za podmienok stanovených Nariadením GDPR, 
pričom Vaše osobné údaje sú spracúvané výhradne v súlade s vyššie uvedenými účelmi, ak už 
nie sú potrebné na ich dosiahnutie, Spoločnosť ich vymaže. 

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – za podmienok stanovených Nariadením 
GDPR, 

e) právo na prenosnosť Vašich osobných údajov – vzhľadom na štruktúru a charakter osobných 
údajov, ktoré Spoločnosť spracúva, nie je možné toto právo využiť, 

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, 

g) ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných 
údajov, právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, a to aj len v niektorej časti, 

h) právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte možnosť namietať voči 
spracúvaniu Vašich osobných údajov a to v prípade ak sú spracúvané na právnom základe 
oprávneného záujmu alebo súhlasu vrátane namietania proti profilovaniu; ak v danom prípade 
nemáme náležitý právny dôvod na ich spracúvanie a vy podáte námietku, spracúvanie Vašich 
osobných údajov ukončíme, 

i) ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných 
údajov, právo kedykoľvek súhlas odvolať (najneskôr do času jeho naplnenia), a to aj len 
v niektorej časti. 
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Pre uplatnenie akéhokoľvek z vašich práv kontaktujte prosím, osobu zodpovednú za ochranu osobných 
údajov písomne na e-mailovej adrese poverenecOU@simplea.sk alebo poštou na adresu uvedenú 
v bode 2 tejto Informácie o ochrane osobných údajov klientov a potencionálnych klientov. 
 
Vašu žiadosť o uplatnenie práv sme povinní vybaviť bezplatne do 30 dní od jej doručenia. Informácie 
poskytujeme primárne v elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob podávania informácie. 
V prípade ak bude Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre opakujúcu sa 
povahu, môže Spoločnosť požadovať primeraný poplatok za poskytnutie informácií alebo odmietnuť 
konať na základe žiadosti. 
 
Musíme si byť istí, že v tomto prípade komunikujeme skutočne s daným subjektom údajov, preto sa 
môže stať, že za účelom vybavenia žiadosti budeme vyžadovať overenie vašej identity, a to spôsobom 
zodpovedajúcim danej situácii. 
 
 


