
Pravidlá ochrany osobných údajov a vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti 
UNIX Auto s.r.o. 

 
Názov prevádzkovateľa: UNIX Auto s.r.o. (ďalej len: „UNIX Auto s.r.o.” alebo 
„Prevádzkovateľ”) 
Adresa prevádzkovateľa: 831 04 Bratislava, Stará Vajnorská 37 
Kontakt: Adresa: 831 04 Bratislava, Stará Vajnorská 37, Tel: +421 2 38105651; E-mail: 
info@unixautodiely.sk 
Vymedzenie spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov na základe 
dobrovoľného informovaného a jednoznačného súhlasu uchádzačov.  
Uchádzač: dobrovoľne registrovaná a evidovaná fyzická osoba v databáze prevádzkovateľa, 
ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na HR a/alebo pracovné účely. 
Právny základ spracúvania osobných údajov: 
Osobný súhlas dotknutej osoby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 („Všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov” alebo „GDPR”), a podľa § 13 
(1) a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

osobné údaje sa môžu spracúvať, ak a) dotknutá osoba súhlasí, alebo b) spracúvanie osobných 
údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej 
moci zverenej prevádzkovateľovi.  
 
 
Vymedzenie pojmov: 
 

 „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú 
možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, 
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré 
prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, 
kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;  
 

 „spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných 
údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, 
prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie 
prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, 
obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú 
automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami; 
 

 „obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť 
ich spracúvanie v budúcnosti; 
 



 „profilovanie“ je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré 
pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov 
týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej 
fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými 
preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;  
 

 „pseudonymizácia“ je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už 
nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, 
pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a 
organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené 
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;  
 

 „informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné 
podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný 
alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;  
 

 „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný 
subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných 
údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v 
práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť 
v práve Únie alebo v práve členského štátu; 
 

 „sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný 
subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;  
 

 „príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, 
ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej 
moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie 
alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených 
údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými 
pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania; 
 

 „tretia strana“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný 
subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe 
priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním 
osobných údajov; 
 

 „súhlas dotknutej osoby“ je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný 
a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného 
potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka; 

 



 „porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému 
alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, 
ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;  
 

 „genetické údaje“ sú osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobudnutých genetických 
charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii 
alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej 
fyzickej osoby;   
 

 „biometrické údaje“ sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického 
spracúvania, ktoré sa týka fyzických, fyziologických alebo behaviorálnych charakteristických 
znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto 
fyzickej osoby, ako napríklad vyobrazenia tváre alebo daktyloskopické údaje;  
 

 „údaje týkajúce sa zdravia“ sú osobné údaje týkajúce sa fyzického alebo duševného zdravia 
fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti, ktorými sa 
odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave; 
 

 „hlavná prevádzkareň“ je:  
 
a) pokiaľ ide o prevádzkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, miesto 
jeho centrálnej správy v Európskej únii s výnimkou prípadu, keď sa rozhodnutia o účeloch a 
prostriedkoch spracúvania osobných údajov prijímajú v inej prevádzkarni prevádzkovateľa v 
Európskej únii a táto iná prevádzka má právomoc presadiť vykonanie takýchto rozhodnutí, 
pričom v takom prípade sa za hlavnú prevádzkareň považuje prevádzkareň, ktorá takéto 
rozhodnutia prijala; 
 
b) pokiaľ ide o sprostredkovateľa s prevádzkarňami vo viac než jednom členskom štáte, 
miesto jeho centrálnej správy v Európskej únii, alebo ak sprostredkovateľ nemá centrálnu 
správu v Európskej únii, prevádzkareň sprostredkovateľa v Európskej únii, v ktorej sa v 
kontexte činností prevádzkarne sprostredkovateľa uskutočňujú hlavné spracovateľské 
činnosti, a to v rozsahu, v akom sa na sprostredkovateľa vzťahujú osobitné povinnosti podľa 
tohto nariadenia; 
 

 „zástupca“ je fyzická alebo právnická osoba usadená v Európskej únii, ktorú prevádzkovateľ 
alebo sprostredkovateľ písomne určil podľa článku 27 a ktorá ho zastupuje, pokiaľ ide o jeho 
povinnosti podľa tohto nariadenia; 
 

 „podnik“ je fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na 
jej právnu formu vrátane partnerstiev alebo združení, ktoré pravidelne vykonávajú 
hospodársku činnosť;   



 
 „skupina podnikov“ je riadiaci podnik a ním riadené podniky;  

 
 „záväzné vnútropodnikové pravidlá“ je politika ochrany osobných údajov, ktorú dodržiava 

prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ usadený na území členského štátu na účely prenosu 
alebo súborov prenosov osobných údajov prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi v 
jednej alebo viacerých tretích krajinách v rámci skupiny podnikov alebo podnikov zapojených 
do spoločnej hospodárskej činnosti;  
 

 „dozorný orgán“ je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51; 
 

 „dotknutý dozorný orgán“ je dozorný orgán, ktorého sa spracúvanie osobných údajov týka, 
pretože: 
 
a) prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je usadený na území členského štátu tohto 
dozorného orgánu; 
 
b) dotknuté osoby s pobytom v členskom štáte tohto dozorného orgánu sú podstatne 
ovplyvnené alebo budú pravdepodobne podstatne ovplyvnené spracúvaním; alebo 
 
c) sťažnosť sa podala na tento dozorný orgán; 
 

 „cezhraničné spracúvanie“ je buď: 
 
a) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Európskej únii v kontexte činností 

prevádzkarní prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vo viac ako jednom členskom 
štáte, pričom prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sú usadení vo viac ako jednom 
členskom štáte; alebo 

 
b) spracúvanie osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje v Európskej únii kontexte činností 

jedinej prevádzkarne prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Európskej únii, ale ktoré 
podstatne ovplyvňuje alebo pravdepodobne podstatne ovplyvní dotknuté osoby vo viac 
ako jednom členskom štáte; 

 

 „relevantná a odôvodnená námietka“ je námietka voči návrhu rozhodnutia, či došlo k 
porušeniu tohto nariadenia, alebo či je plánované opatrenie vo vzťahu k prevádzkovateľovi 
alebo sprostredkovateľovi v súlade s týmto nariadením, ktoré musí jasne preukázať 
závažnosť rizík, ktoré predstavuje návrh rozhodnutia, pokiaľ ide o základné práva a slobody 
dotknutých osôb a prípadne voľný pohyb osobných údajov v rámci Európskej únie;  
 

 „služba informačnej spoločnosti“ je služba vymedzená v článku 1 bode 1 písm. b) smernice 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 ; 
 



 „medzinárodná organizácia“ je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia 
medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou 
medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody. 
 

Zásady spracúvania osobných údajov:  

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu zá- 
kladných práv dotknutej osoby. 

 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; 

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

 Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; 
 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 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. 

 
Okruh spracúvaných údajov: 
Meno, dátum narodenia, adresa, kontakt, mzdový nárok, znalosť jazykov, e-mailová adresa, 
životopis, motivačný list uchádzača. 
 
Účel spracúvania osobných údajov:  
Ak nahráte svoj životopis do databázy Unix Auto s.r.o., dobrovoľným poskytnutím osobných 
údajov umožníte, aby sme Vás pozvali na pracovný pohovor na obsadenie voľných miest 
inzerovaných, alebo v budúcnosti inzerovaných spoločnosťou Unix Auto s.r.o.. Ak sa 
uchádzač neskôr dostane do organizačnej štruktúry zamestnancov Prevádzkovateľa, vtedy 
Prevádzkovateľ zo zákonnej povinnosti z poskytnutých osobných údajov natrvalo uchová 
údaje požadované pre dôchodkový systém. 
Prevádzkovateľ osobné údaje neposkytne na iné účely ako na tie, ktoré sú uvedené v týchto 
bodoch. 
 
Doba platnosti spracúvania údajov: 
Informujeme Vás, že Prevádzkovateľ poskytnuté údaje uchováva počas 2 rokov za účelom, 
aby uchádzača mohol osloviť s pracovnou ponukou. 



V prípade osobných údajov uchádzača, na základe dobrovoľného rozhodnutia uchádzača, 
osobné údaje budú vymazané do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti o zrušenie. Ak 
používate svoje osobné údaje neoprávnene, zavádzajúcim spôsobom, alebo sa dopustíte 
trestného činu, UNIX Auto s.r.o. zmaže všetky Vaše osobné údaje spolu s registráciou 
okamžite po zistení skutočností.  
 
Vymazanie osobných údajov:  
Žiadosť o zrušenie musí byť zaslaná e-mailom na adresu GDPR@unixauto.sk. UNIX Auto s.r.o. 
zmaže osobné údaje do 30 dní od doručenia žiadosti o zrušenie, ak zákon ich uchovávanie 
nevyžaduje. Po vymazaní nebude možné údaje obnoviť. 
 
Personalizované reklamy/obsahy  
V súlade s Vašimi záujmami môže Prevádzkovateľ zobrazovať prispôsobené reklamy na 
stránkach stiahnutých počas návštevy webovej stránky alebo môže posielať personalizované 
reklamy prostredníctvom e-mailu, ktoré Vám poskytnú užitočné a zaujímavé informácie. 
Reklamné bannery a personalizovaný obsah sú prideľované strojovo, osobné údaje sa 
neprenášajú, nespracúvajú, analýza a testovanie údajov potrebné nie je. 
 
Spracúvanie údajov počas posielania informačného bulletinu:    
Skutočnosť zhromažďovania údajov a účel spracúvania: pri registrácii na stránke 
www.unixauto.sk môže používateľ predbežne súhlasiť s odoberaním elektronického alebo 
papierového informačného bulletinu. Prevádzkovateľ bez registrácie reklamné správy 
neposiela, registrovaný používateľ sa môže odhlásiť z odberu bulletinu ústne, elektronicky 
alebo listom. K registrácii pre odoberanie bulletinu je potrebné prijať vyhlásenie o ochrane 
osobných údajov, ktoré je zverejnené na webovej stránke.   
Dotknuté osoby: Návštevníci, resp. zákazníci, ktorí sa prihlásili na odoberanie bulletinu z 
webovej stránky.  
Okruh spracúvaných údajov: dátum, čas, priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo  
Právny základ spracúvania osobných údajov: V prípade prihlásenie sa na odoberanie 
bulletinu, zákon o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia EÚ 2016/679 
(ďalej len "GDPR"). 
Trvanie spracúvania údajov: Po prijatí žiadosti o zrušenie budú osobné údaje zmazané do 30 
dní.  
  

Práva dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania údajov:   
 Dotknutá osoba má právo získať prístup k osobným údajom spracúvaným 

Prevádzkovateľom, má právo na opravu a zmazanie týchto osobných údajov, a má právo 
na obmedzenie spracúvania osobných údajov; 

 Dotknutá osoba môže namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov 
prostredníctvom kontaktov uvedených v informáciách; 



 Dotknutá osoba je oprávnená stiahnúť súhlas so spracúvaním údajov v súlade s 
pravidlami uchovávania údajov na účely prístupu k jeho osobným údajom a informácií 
poskytnutých pri registrácii pre odoberanie bulletinu; 

 Prevádzkovateľ a príjemca osobných údajov: Osobné údaje poskytnuté počas registrácie 
môžu spracúvať zamestnanci Prevádzkovateľa; 

 Kontaktné údaje osôb oprávnených vymazať, upraviť alebo obmedziť spracúvanie 
osobných údajov: 

E-mailová adresa: GDPR@unixauto.sk 

Možnosť úpravy zásad spracúvania osobných údajov:  
UNIX Auto s.r.o. vyhradzuje právo na vykonanie opráv v zásadách spracúvania osobných 
údajov a to po upovedomení užívateľov. Využívaním služieb akceptujete zmeny v zásadách 
spracúvania osobných údajov. 
 
Prenos osobných údajov:  
Spoločnosťou UNIX Auto s.r.o. spracúvané údaje sú dostupné výhradne len pre 
spolupracovníkov (tuzemských a zahraničných) spoločnosti UNIX Auto s.r.o., maďarskej 
spoločnosti UNIX Autó Kft. a autoservisov servisnej siete UNIX Auto. V súlade so zákonom č. 
18/2018 Z. z. údaje môžu byť prenášané, resp. rôzne spracúvané údaje môžu byť prepojené, 
ak dotknutá osoba s tým súhlasila alebo je to povolené zákonom, a ak sa splnia podmienky 
na spracúvanie všetkých osobných údajov. 
 
Prenos údajov do zahraničia:   
Osobné údaje môžu byť prevedené Prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi tretej 
krajiny, ak a) s tým dotknutá osoba súhlasila, alebo b) sú splnené zákonné podmienky 
spracúvania údajov a ochrana osobných údajov je počas ich spracúvania v tretej krajine 
zabezpečená. Vaše práva môžete uplatniť na súde na základe zákona 18/2018 Z. z.  
a Občianskeho zákonníka, resp. môžete požiadať o pomoc komisára pre ochranu osobných 
údajov. Ohľadom ďaľších otázok, resp. podnetov kontaktujte operátora na adrese 
info@unixauto.sk. 
 
Právo na prístup k osobným údajom:  
Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú 
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá 
osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie.  
Vami poskytnuté osobné údaje si môžete zobraziť v nastaveniach systému služieb, resp. na 
profiloch jednotlivých stránkach služieb. Môžete však kedykoľvek požiadať o poskytnutie 
informácií o Vašich spracúvaných osobných údajov písomne, doporučeným listom alebo 
doporučeným listom s návratkou alebo e-mailom na e-mailovú adresu GDPR@unixauto.sk . 

Žiadosť o informácie zaslanú listom považuje Prevádzkovateľ za dôveryhodnú, ak na základe 
odoslanej žiadosti Vás vie jasne identifikovať. Žiadosť o informácie zaslanú e-mailom 



považuje Prevádzkovateľ  za dôveryhodnú, ak bola odoslaná z Vašej registrovanej e-mailovej 
adresy, avšak toto nevylučuje, aby Vás Prevádzkovateľ identifikoval aj iným spôsobom.  
Žiadosť o informácie sa môže rozšíriť na údaje spracovávané Prevádzkovateľom, na ich zdroj, 
účel, právny základ, trvanie spracúvania údajov, názvy a adresy akýchkoľvek 
Sprostredkovateľov, činnosti súvisiace so spracúvaním údajov, resp. že kto a za akým účelom 
obdržal alebo obdrží údaje. 
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil 
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných 
údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 
Vami poskytnuté osobné údaje k danej Službe je možné zmeniť v nastaveniach systému 
služieb, resp. na profiloch jednotlivých stránkach Služieb. V prípade žiadosti o zmenu 
osobných údajov predchádzajúce (vymazané) údaje už nebude možné obnoviť. Dotknutá 
osoba má právo na to, aby  príslušný orgán bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje. 
Vymazanie môže byť zamietnuté i) za účelom slobody prejavu a prístupu k informáciám 
alebo ii) ak legislatíva povoluje spracúvanie osobných údajov; a (iii) predkladania, 
presadzovania alebo ochrany právnych nárokov. Prevádzkovateľ dotknutú osobu v každom 
prípade informuje o odmietnutí žiadosti o zrušenie s uvedením dôvodu odmietnutia 
zrušenia. Po vyhovení žiadosti o vymazanie osobných údajov už nie je možné predchádzajúce 
(vymazané) údaje obnoviť. 
Zrušiť odber informačného bulletinu posielaného Prevádzkovateľom je možné 
prostredníctvom odkazu v správe. V prípade zrušenia odberu Prevádzkovateľ vymaže Vaše 
osobné údaje z databázy bulletinu.  
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, 
ak a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia 
umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie 
osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a 
žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné 
údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie 
právneho nároku. 
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 
Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a 
má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.  
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z 
dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných 
údajov nevyhnutné na plnenie úloh z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje 
spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistické účely.  
Prevádzkovateľ preverí oprávnenosť Vašej námietky, a ak sa potvrdí, zruší spracúvanie 
osobných údajov a zablokuje ich, ďalej o námietke a opatreniach informuje každého, ktorým 
boli zaslané osobné údaje, ktoré boli predmetom námietky.   Sprostredkovatelia: 

Prevádkovateľ je oprávnený k vykonávaniu svojej činnosti využiť sprostredkovateľa. 
Sprostredkovatelia samostatné rozhodnutia nerobia, sú oprávnení konať len na základe 



zmluvy s Prevádzkovateľom a pokynov. Prevádzkovateľ kontroluje prácu sprostredkovateľa. 
Sprodstredkovateľ má právo využiť iného sprostredkovateľa len so súhlasom 
Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ využívaných sprostredkovateľov musí označiť v tomto 
Informačnom materiály. 
Rozsah a účel spracovateľov využívaných Prevádzkovateľom: 
 

- Assessment Systems Group – ASH alebo ďalej len Hogan 
 

ASH je prevádzkovateľom a vyhodnocovateľom osobnostného testu používaného 
spoločnosťou UNIX Auto na podporu výberového konania. 

Zúčastnením sa výberového  konania spoločnosti UNIX Auto vyhlasujete, že súhlasíte s 
vyplnením osobnostného testu (ov) podporujúceho výberové konanie. K Vášmu 
výsledku(om) testu(ov) majú prístup pracovníci zodpovední za výber a pracovníci rozhodujúci 
o prijatí spoločnosti UNIX Auto, resp. vyhodnocujúci pracovníci Hogan USA a ASH. Tieto 
údaje uchovávame najviac 2 roky. 

Po vyplnení testu opäť vyhlasujete, že súhlasíte s použitím osobných údajov v súvislosti s 
výberovým konaním. Počas výberového konania, na základe Vášho vyhlásenia zhrnutie 
vyhodnotenia Vami zadaných údajov dostane UNIX Auto pracovník zodpovedný za výber.  Ak 
sa rozhodnete, že sa chcete oboznámiť s výsledkom testu, náš kolega obdrží súhrnnú správu 
o teste z databázy Hogan, ktorá vám bude tiež poskytnutá počas výberového konania. 

 
Bezpečnosť spracúvania:  
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na 
vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s 
rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané 
technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto 
riziku, pričom uvedené opatrenia prípadne zahŕňajú aj:  
 
a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;  
b) schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov 
spracúvania a služieb;  
c) schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického 
alebo technického incidentu;  
d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a 
organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania. 
 
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe a dozornému orgánu:  
V prípade porušenia ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu a 
podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámi 



porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu príslušnému s výnimkou prípadov, 
keď nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva 
a slobody fyzických osôb. V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré 
pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, 
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov 
dotknutej osobe 
 
Uplatnenie práva na súde: 
V prípade porušenia práv, dotknutá osoba sa proti Prevádzkovateľovi môže obrátiť na súd. 
To, že spracúvanie osobných údajov je v súlade so zákonom je Prevádzkovateľ povinný 
dokázať. Posúdenie sporu patrí do právomoci súdu, na ktorého území má Prevádzkovateľ 
sídlo. Účastníkom súdneho sporu môže byť aj osoba, ktorá nemá právnu spôsobilosť. Ak súd 
žiadosti vyhovie, Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie, opraviť, zablokovať, 
odstrániť osobné údaje, opraviť rozhodnutie o automatizovanom spracovaní údajov, 
zohľadniť právo namietať dotknutej osoby, resp. vydať údaje požadované prijímateľom 
údajov. Súd môže nariadiť zverejnenie svojho rozsudku uverejnením údajov 
Prevádzkovateľa, ak to vyžaduje záujem ochrany údajov a väčší počet dotknutých osôb 
chránených týmto zákonom.    
 
Právo na náhradu škody a zodpovednosť: 
Prevádzkovateľ, ktorý sa zúčastnil na spracúvaní osobných údajov, je zodpovedný za škodu 
spôsobenú nezákonným spracúvaním. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sa môže zbaviť 
zodpovednosti, ak preukáže, že vznik škody nezavinil. Nie je potrebné uhradiť škodu v 
rozsahu, v akom je spôsobená úmyselnou alebo hrubou nedbanlivosťou poškodenej osoby. 
 
 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov  
Vyhlasujem, že som sa s Pravidlami spracúvania osobných údajov oboznámil v plnom 
rozsahu. Som si vedomý cieľom uchovania životopisu, kedy UNIX Auto s.r.o. zhromažďuje a 
uchováva moje údaje za účelom ponúknutia voľného a uvoľneného pracovného miesta. 
Vyjadrujem súhlas s použitím mojich dobrovoľne poskytnutých osobných údajov 
spoločnosťou UNIX Auto s.r.o. na ňou uvedené účely. Súhlasím ďalej, aby k mojim osobným 
údajom mali prístup príslušní pracovníci spoločnosti UNIX Auto s.r.o a tiež súhlasím s 
cezhraničným prenosom osobných údajov pre príslušných pracovníkov UNIX Auto s.r.o., 
UNIX Autó Kft., sídlo Frangepán utca 55-57., 1139 Budapest,. Moje osobné údaje pritom 
nemôžu byť poskytnuté iným fyzickým alebo právnickým osobám alebo osobám bez právnej 
subjektivity. UNIX Auto s.r.o. nemá právo poskytnúť moje osobné údaje tretej osobe a použiť 
na v týchto zásadách spracúvania osobných údajov neurčené účely.   


