
Súhlas so spracovaním osobných údajov  
 
Deň nástupu novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov, 25. máj 2018.Od tohto dňa bude účinné 
všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, tiež známe pod skratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation) a tiež v tento deň 
nadobudne účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý ruší teraz účinný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a dve vyhlášky úradu (vyhláška úradu 
č. 164/2013 Z. z. a vyhláška úradu č. 165/2013 Z. z.). V oblasti ochrany osobných údajov ide o významný míľnik, 
ktorým dôjde k zjednoteniu úpravy ochrany osobných údajov v rámci Európskej únie 
 
Sprostredkovaťeľ: 
 
Power Job s.r.o 
Ťačevská 37 
085 01  Bardejov 
IČO: 48 204 463 

 

Zápis v Obchodnom registri  Okresného súdu Prešov vložka č.31614/P 
 
Prevádzkovateľ: 

 
ja ........................................................... (meno a priezvisko),  
registrovaný mailom ......................................................... 
 
 
( „záujemca o prácu“) súhlasím, aby  Power Job s.r.o,  s.r.o., Ťačevská  37, 085 01  Bardejov ,  spracoval  automatizovaným 
spôsobom môj životopis a fotografiu, ktoré som dobrovoľne  poskytol/-la  spoločnosti  Power Job s.r.o  na  účely    pomoci  pri  
vyhľadaní zamestnania  alebo  inej  pracovnej príležitosti.  
 
Som si vedomý/-á, že životopis  a fotografia obsahujú údaje, ktoré patria do  Osobitnej kategórie  
osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov a ich spracovanie je možné len s mojím písomným  
súhlasom.  
 
 Tento súhlas udeľujem po dobu 5 rokov od mojej registrácii a môžem ho kedykoľvek písomne, elektronicky a telefonicky 
odvolať. Následne bude moja fotografia a životopis vymazaný.  
 
Súhlasím, aby Power Job s.r.o zaradil tieto údaje do databázy  Záujemcov o zamestnanie.  
 
Vyhlasujem, že pri výbere sprostredkovateľa som dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu sposôbilosť a 
jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracuvaných osobných údajov opatreniami. 
 
 
Súhlasím,  aby  Power Job s.r.o zaradil  tieto  údaje  do  Databázy  Záujemcov  o  zamestnanie  a  sprístupňoval  a  
poskytoval ich Zamestnávateľom do krajín EU a do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany. 
Zamestnávateľ/Subdodávateľ/je od sprostredkovateľa poučený a nesmie tieto údaje poskytnúť na iné účely. 
Životopisy slúžia len ako databáza pre sprostredkovateľa a zamestnávateľa na výber vhodného zamestnanca. Fotografia a 
životopis  budú sprístupnené zamestnávateľom , len počas doby 5 rokov. Prevádzkovateľ môže túto dobu kedykoľvek zrušiť, 
alebo skrátiť. 
 
Sprostredkovateľ má právo poskytnúť údaje subdodávateľovi vylúčene len za účelom sprostredkovania práce. 
Sprostredkovateľ má právo upravovať životopis do firemnej podoby a poskytnúť ho oprávneným osobám /zamestnancom 
firmy/,ktorí boli poučení o ochrane osobných údajov podľa GDPR. 
Sprostredkovateľ má právo poskytnúť osobné údaje štátnym orgánom a v prípade úspešného sprostredkovania práce, ponechať 
databázu o klientovi ako je životopis, pracovná zmluva, zmluvy medzi stranami len na účel v prípade kontroly štátnych 
orgánov. 
 
Táto zmluva sa uzatvára po dobu 5 rokov. Po uplynutí 5 rokov budú moje údaje kompletne vymazané a vyradené z databázy. 
 
Túto zmluvu môžem kedykoľvek písomne, alebo elektronicky ukončiť. Zmluva bude ukončená a zrušená po uplynutí 5 rokov, 
alebo skôr ak o to požiadam písomne, alebo elektronicky  a doručím na adresu sprostredkovateľa. 
 
Týmto vyhlasujem, že všetky údaje , ktoré som poskytol sprostredkovateľovi sú pravdivé. 
 
Tento súhlas udeľujem dobrovoľne na základe mojej registrácie na Webstránke www.powerjobs.sk 



Súčasne vyhlasujem,  že som sa pri registrácii na Webstránke powerjob.sk  oboznámil  a poučil o kapitole:  

Zásady spracovania a bezpečnosť osobných údajov. 

 
 
 
V ..............................................dňa ...........................    .  .............................................. 
       miesto                                                   dátum                                        podpis 
 
Tento písomný súhlas je potrebné doručiť elektronicky, alebo poštou  na adresu spoločnosti Power Job s.r.o., Ťačevská 37, 085 
01  Bardejov do 15 dní odo dňa registrácie na www.powerjobs.sk, v opačnom prípade nebude životopis a fotografia  v 
spoločnosti Power Job s r.o. spracovaná a bude vymazaná. 
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