
Informácie o poskytovateľovi, ochrana osobných 
údajov 
 

Ochrana osobných údajov. 

1. Ponuka spolupráce s našou spoločnosťou prostredníctvom internetových stránok www.generacia-
y.sk je podmienená zo strany poskytovateľa poskytnutím užívateľových osobných údajov: meno, e-
mailová adresa, mesto, prípadne pri požiadavke na hľadanie zamestnanca: e-mailová adresa, 
telefonický kontakt. Pokiaľ tieto údaje užívateľ poskytovateľovi poskytnete, ten s nimi s užívateľovým 
súhlasom bude nakladať v súlade s ustanovením zákona č. 428/2002 Z. z v platnom znení a v súlade s 
ďalšími platnými zákonmi Slovenskej republiky, ktoré túto oblasť upravujú. Užívateľ súhlasí so 
spracovaním vyššie uvedených osobných údajov a zasielaním e-mailov poskytovateľa v súvislosti 
s vyhodnotením testu a následne možným oslovením ďalšími spoločnosťami a ďalšími osobami. 

2. Poskytovateľ v oblasti svojich predmetov činností spolupracuje s ďalšími spoločnosťami a ďalšími 
osobami. Tieto subjekty, pokiaľ sú k tomu oprávnené môžu nakladať s osobnými údajmi užívateľa 
a vyhodnotenými testami, pričom s týmito informáciami môžu nakladať a spracovávať ich jedine pre 
účely posúdenia, dohodnutia a evidencie osobného stretnutia za účelom výberového pohovoru na 
pracovné pozície.  

3. Osobné údaje sú spracovávané po dobu neurčitú. Pokiaľ sa užívateľ obráti na poskytovateľa so 
žiadosťou o poskytnutie informácií o spracovaní jeho osobných údajov, je poskytovateľ povinný mu 
túto informáciu poskytnúť. Za túto činnosť má poskytovateľ právo požadovať primeranú úhradu 
neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. 

4. Užívateľ má právo na prístup k vyhodnoteniu ukončeného testu, prostredníctvom zaslaného e-mailu 
od poskytovateľa. Užívateľ má právo na opravu osobných údajov, taktiež i ďalšie práva podľa § 20 a 
násled. citovaného zákona. Svoj súhlas má právo kedykoľvek písomne odvolať zaslaním písomného 
oznámenia na e-mailovú adresu poskytovateľa info@generacia-y.sk, alebo na nižšie uvedenú poštovú 
adresu poskytovateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu užívateľom 
poskytovateľovi a údaje budú následne vymazané. 

5. Počas užívateľovej návštevy poskytovateľových stránok, poskytovateľ zaznamenáva IP adresu, ktorú 
užívateľovi pridelil poskytovateľ internetu, z akých stránok užívateľ navštívil poskytovateľovu  stránku, ako dlho 
sa na stránke užívateľ zdržal, ktoré konkrétne podstránky si prezeral a pod. Tieto informácie nie sú 
považované za osobné a ani nie sú prepojené s užívateľovými osobnými údajmi. 

Informácie o poskytovateľovi 
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