ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A SPACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI
JADRO.SK s.r.o.

Spoločnosť JADRO.SK rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme
v kontakte, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami.
Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to
robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany
osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných
údajov spoločnosťou JADRO.SK
Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri
vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás
žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola
vydaná dňa 27.11.2018.
Osobné údaje o Vás môžeme spracovať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách
v závislosti do toho, či ste náš klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie
alebo zamestnanec. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy
nepredáme, neskomercionalizujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na
ochranu osobných údajov.

Spoločnosť JADRO.SK rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje
spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké
osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva.
1. Údaje, s ktorými pracujeme:

1. Spoločnosť JADRO.SK spracováva identifikačné údaje a kontaktné údaje. Z osobitnej
kategórie údajov nespracúvame žiadne údaje.

2. Identifikačné údaje a kontaktné údaje sú pre JADRO.SK nevyhnutné preto, aby bolo
možné so zákazníkmi zabezpečiť uzavretie a plnenie zmlúv na poskytnutie jednotlivých
služieb. Tieto údaje sa takisto využívajú pri odbornom poskytovaní služieb.
3. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť
a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä identifikačné
a kontaktné údaje.

2. Právne základy spracúvania osobných údajov:

JADRO.SK spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe niekoľkých právnych
základov.

1. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na
jeden konkrétny účel.
2. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou
stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na
základe žiadosti dotknutej osoby.

3. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy ktorou je Slovenská republika viazaná.

4. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov
prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami
prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov,
najmä ak je dotknutou osobou dieťa.
Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej sooby, má právo
po riadnej identifikácii, kedykoľvek tento súhlas odvolať.
3. Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie:

AK sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti JADRO.SK, po podaní žiadosti sa toto
vyhlásenie o ochrane súkromia vzťahuje na Vás a Vaše osobné údaje. Pre účely tohto
vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedná
spoločnosť JADRO.SK, ktorú ste požiadali o zamestnanie (prevádzkovateľ). Toto
vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od Vás alebo
od tretích strán počas procesu výberu zamestnanca.
Kategórie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie:

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získame od Vás informácie ako kontaktné
údaje, informácie z Vášho CV, motivačný list, spôsobilosť na prácu, spôsobilostné testy,
prehlásenie o bezúhonnosti.
Účel spracovávania údajov:

Prevádzkovateľ bude spracovávať Vaše údaje na účely ako nábor zamestnancov,
riešenie sporov, dodržiavanie zákona.
Strany, ktoré môžu mať prístup k Vaším údajom:

1. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretím stranami, ktoré konajú v našom
mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V týchto prípadoch môžu tieto tretie strany
používať Vaše osobné údaje len na účely opísane vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.
2. K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup
udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec
viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

3. Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať
s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci:

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje. Naša
spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Pre
účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu Vašich osobných údajov je
zodpovedná spoločnosť JADRO.SK, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu (prevádzkovateľ).
Kategórie osobných údajov:

Spracovávame nasledovné údaje ako osobné kontaktné údaje, pracovné kontaktné
údaje, osobné údaje, zmluvné údaje, platobné informácie, podrobnosti o vašej pozícii,
informácie týkajúce sa odmeňovania alebo údaje o korešpondencii a komunikácii.
Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom:

1. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretím stranami, ktoré konajú v našom
mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V týchto prípadoch môžu tieto tretie strany
používať Vaše osobné údaje len na účely opísane vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.
2. K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup
udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec
viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
3. Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať
s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

5. Vyhlásenie o ochrane súkromia – zákazníci:

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože
ste zákazníkom spoločnosti JADRO.SK. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ
pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia,
za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedná spoločnosť JADRO.SK. Toto
vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo
od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou
Kategórie osobných údajov:

Spracúvame osobné údaje ako osobné kontaktné údaje, pracovné kontaktné údaje,
zmluvné údaje, platobné informácie, údaje o korešpondencii a komunikácii.
Strany, ktoré môžu mať prístup k Vaším údajom:

1. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretím stranami, ktoré konajú v našom
mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V týchto prípadoch môžu tieto tretie strany
používať Vaše osobné údaje len na účely opísane vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.

2. K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup
udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec
viazaný povinnosťou mlčanlivosti.
3. Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať
s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

6. Zásady ochrany osobných údajov – dodávatelia a ostatní:

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov ako zástupcu nášho
súčasného alebo budúceho klienta, dodávateľa alebo obchodného partnera. Informácie
o spracovaní osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na vykonanie poskytovaných
služieb, nájdete tu.
Máme prístup k Vaším údajom:

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú
zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že
spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť,
ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať
kroky ešte pred uzavretím zmluvy. V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež
použiť Vaše údaje, aby sme vám poskytli informácie o našich službách, ktoré by mohli
byť vo Vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované
úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete.
Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany
oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti
praniu špinavých peňazí a iným trestným činom.
Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu.
Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu,
potrebujeme Vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo
a e-mail.
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ďalšími stranami:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú alebo
zabezpečujú časť našich služieb, napr. právni zástupcovia. Vaše osobné údaje môžeme
zdieľať aj s našimi Klientmi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, ktoré
poskytujeme im a oprávneným inštitúciám.

K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup
udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný
povinnosťou mlčanlivosti.
7. Zásady spracúvania osobných údajov:
Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu
základných práv dotknutej osoby.
Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený
účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom;
ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel
historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom8)
a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa
nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.
Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný
rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa
prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú
nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali
alebo opravili.
Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej
osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje
spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na
účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel
na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv
dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona.
Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných
technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov
vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným
spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných
údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných
údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných
údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie
úradu preukázať.
8. Umiestnenie Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho
hospodárskeho priestoru.
9. Uchovávanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už
nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchovávame
Vaše údaje počas trvania Vášho vzťahu. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas
predmetného vzťahu, ako náhle už nebudú potrebné.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení vášho vzťahu
v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na
dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.
10. Právny základ pre spracovanie Vašich údajov:

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje na základe toho, že spracovanie je
nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti alebo oprávneného záujmu, ktorý
sledujeme. Taktiež budeme musieť spracovávať údaje na splnenie zmluvných záväzkov
voči Vám. Nakoniec, v niektorých prípadoch môžeme požiadať o Váš súhlas. V takom
prípade máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.
11. Sťažnosť:

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu
k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nášho štatutára a Vaše podnety
a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní alebo sa domnievate, že spracúvame Vaše údaje
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.
Kontaktné údaje:

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov, môžete nás
kontaktovať a to e-mailom zaslaným na adresu jadro@jadro.sk.

