Informácie o spracovaní vašich osobných údajov
Kvôli účelu posúdenia vašej žiadosti pre proces výberového konania na pracovnú pozíciu a prijatie do
pracovného pomeru je nevyhnutné zhromaždenie a spracovanie vašich osobných údajov v nasledovnom
rozsahu:
• Meno,
• Priezvisko,
• Telefónne číslo,
• E-mailová adresa,
• Informácie uvedené v CV
zo strany týchto subjektov a ich subdodávateľov alebo dodávateľov IT služieb:

Prevádzkovatelia osobných údajov:
•
•

Creatix Slovakia s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, Slovensko,
Creatix Inc., 220 West Huron, Suite 4004, Chicago, Illinois 60654, USA.

Sprostredkovatelia osobných údajov:
•
•
•

GoHealth, 214 West Huron, Chicago, Illinois 60654, USA,
Dropbox, Inc., 333 Barnnan Street , San Francisco, Kalifornia 94107, USA,
PFACT s.r.o., Sládkovičova 858/7, Bratislava 811 06, Slovenská republika.

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia osobných údajov príjmu technické, fyzické, administratívne a
procesné bezpečnostné opatrenia v súlade so štandardmi uznávanými v danom odvetví s cieľom chrániť
spracúvané osobné údaje a zabezpečiť ich dôvernosť, integritu alebo dostupnosť, zabrániť
neoprávnenému použitiu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim alebo zabrániť
porušeniu ochrany osobných údajov (bezpečnostnému incidentu) v súlade s pokynmi a pravidlami
spoločnosti Creatix Slovakia s.r.o a platnými zákonmi.
Osobné údaje budú sprístupnené projektovým manažérom uskutočňujúcim výberový proces.
Osobné údaje sa môžu sprístupniť aj orgánom verejnej moci, ktoré môžu osobné údaje získať v rámci
určeného konania v súlade s platnými zákonmi.
Osobné údaje budú v systéme uchovávané po obdobie trvania výberového procesu a ďalších 14 dní po
jeho ukončení. Po uplynutí tohto obdobia budú vaše osobné údaje odstránené.
Beriete na vedomie, že ako dotknutá osoba máte právo žiadať od prevádzkovateľa o prístup k svojim
osobným údajom, o ich opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracovania, alebo namietať proti
spracovaniu. Máte právo na prenos údajov a taktiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Ak chcete namietať proti spracovaniu údajov, požiadať o prenos údajov, pošlite svoju požiadavku
prevádzkovateľovi údajov e-mailom na: jobs@thinkcreatix.com.
Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov v krajine vášho bydliska.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania a ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nás na:
privacy@thinkcreatix.com.
Ako dotknutá osoba sa môžete rozhodnúť neskôr počas výberového procesu, že nesúhlasíte so
spracovaním svojich osobných údajov a podáte žiadosť o opravu alebo vymazanie údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých v nasledovnom rozsahu:
• Meno
• Priezvisko
• E-mailová adresa
• CV
• Telefónne číslo
• Dodatočná dokumentácia
na tieto účely a za týchto podmienok:

Účely spracovania
Posúdenie môjho profilu uchádzača a jeho vhodnosti pre nové pracovné príležitosti v spoločnosti Creatix
Slovakia s.r.o.
Prijímanie pracovných ponúk a súvisiacej korešpondencie o budúcich pracovných príležitostiach od Creatix
Slovakia s.r.o.
Údaje zhromaždia a spracujú tieto subjekty, ich subdodávatelia alebo dodávatelia IT služieb:

Prevádzkovatelia osobných údajov
•
•

Creatix Slovakia s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, Slovensko,
Creatix Inc., 220 West Huron, Suite 4004, Chicago, Illinois 60654, USA.

Sprostredkovatelia osobných údajov
• GoHealth, 214 West Huron, Chicago, Illinois 60654, USA,
• Dropbox, Inc., 333 Barnnan Street , San Francisco, Kalifornia 94107, USA,
• PFACT s.r.o., Sládkovičova 858/7, Bratislava 811 06, Slovenská republika.
Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia osobných údajov príjmu technické, fyzické, administratívne a
procesné bezpečnostné opatrenia v súlade so štandardmi prijatými v danom odvetví s cieľom chrániť
spracúvané osobné údaje a zabezpečiť ich dôvernosť, integritu alebo dostupnosť, zabrániť
neoprávnenému použitiu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim alebo zabrániť
porušeniu ochrany osobných údajov (bezpečnostnému incidentu) v súlade s pokynmi a pravidlami
spoločnosti Creatix Slovakia s.r.o. a platnými zákonmi.
Osobné údaje budú sprístupnené projektovým manažérom uskutočňujúcim výberový proces.

Osobné údaje sa môžu sprístupniť aj príslušným orgánom v súlade s platnými zákonmi.
Obdobie uchovávania osobných údajov je 5 rokov. Po uplynutí tohto obdobia budú vaše osobné údaje v
plnom rozsahu odstránené, pokiaľ sa nerozhodnete inak.
Beriete na vedomie, že ako dotknutá osoba máte právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k vašim
osobným údajom, o ich opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracovania, alebo namietať proti
spracovaniu, ako aj právo na prenos údajov a právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Ak chcete namietať proti spracovaniu údajov, požiadať o prenos údajov, pošlite svoju požiadavku
na: jobs@thinkcreatix.com.
Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov v krajine vášho bydliska.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania a ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nás
na: privacy@thinkcreatix.com.
Váš súhlas je dobrovoľný, ale spracovanie vašich osobných údajov je potrebné na splnenie účelov
uvedených vyššie. Ak neskôr požiadate o opravu alebo vymazanie vašich údajov alebo ak odvoláte súhlas,
nebudete informovaní o budúcich pracovných príležitostiach v spoločnosti Creatix Slovakia s.r.o a Creatix
Slovakia s.r.o. nebude posudzovať vašu vhodnosť na príslušnú pracovnú pozíciu.

