Súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze posudzovaných kandidátov a klientov
Podľa článku 6 bod 1. a) v spojení s článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlasím (ďalej len ako „súhlas“)
so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefonický
kontakt, emailová adresa, informácie poskytnuté v životopise a informácie o silných stránkach a rozvojových
oblastiach, v databáze klientov a ich zamestnancov obchodnej spoločnosti PD Hub s.r.o., so sídlom Tallerova 4,
811 01 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47 878 592 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“), a to za účelom umožnenia
prevádzkovateľovi poskytovať poradenské služby v oblasti personálneho manažmentu, ako aj konzultačné,
poradenské, tréningové a koučovacie služby a s tým spojeným sprístupňovaním osobných údajov dotknutej
osoby a súvisiacich výstupov prevádzkovateľa klientom prevádzkovateľa. Poskytnuté osobné údaje budú
spracúvané prevádzkovateľom po dobu 5 rokov a následne budú zlikvidované. Vyhlasujem, že som si
vedomý/vedomá, že ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas zaslaním emailu, ktorý
bude obsahovať moju vôľu súhlas odvolať, na emailovú adresu: inquiries@pdhub.eu , pričom odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a zároveň že odvolanie
súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. V prípade odvolania súhlasu pred uplynutím doby 5
rokov na spracúvanie osobných údajov budú poskytnuté osobné údaje zlikvidované. Nevyžiadané dokumenty
prevádzkovateľ likviduje skartovaním. Vyhlasujem, že som si vedomý/vedomá, že mám právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa mojej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov
a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. V prípade otázok je možné kontaktovať zodpovednú osobu
prevádzkovateľa na emailovej adrese: dataprotectionofficer@pdhub.eu . Ďalej vyhlasujem, že som si
vedomý/vedomá, že prevádzkovateľ v rámci spracúvania mojich osobných údajov nevykonáva automatizované
rozhodovanie ani profilovanie.
Consent to the processing of personal data in the database of clients and their employees
Pursuant to article 6 section 1 letter a) in connection with article 7 of Regulation (EU) 2016/679 of the European
parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing
of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation), I hereby grant my consent (hereinafter referred to as the „consent“) to the processing of
my personal data within the scope of the title, name, surname, address of permanent residence, phone contact,
email address, signature, information stated in my Curriculum Vitae and information about the strengths and
development areas in the database of clients and their employees of the company PD Hub s.r.o., residing at
Tallerova 4, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, ID no.: 47 878 592 (hereinafter referred to as the „operator“), for the
purpose of granting the operator the permission to provide consulting services to the operator’s clients in the field
of personnel management as well as consulting, advisory, training and coaching services and the associated
access to the personal data of the person concerned and to the related operator’s outcomes provided to the
operator’s clients. The personal data shall be processed by the operator for the period of 5 years. Once this period
terminates, the operator shall secure their liquidation. I hereby declare that I am aware that, as the data subject, I
shall have the right to withdraw my consent at any time by sending an email reflecting my will to withdraw my
consent to the email address: inquiries@pdhub.eu . The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of
processing based on consent before its withdrawal. It shall be as easy to withdraw as to give consent. In case of
the withdrawal of consent before the expiry of the period of 5 years, the operator shall secure their liquidation. Any
unsolicited documents shall be shredded. I hereby declare that I am aware that I have the right to request from
the controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the
data subject or to object to processing as well as the right to data portability and the right to lodge a complaint
with a supervisory authority: Office for personal data protection of the Slovak republic, address: Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27. In case of any inquiries you may contact the operator’s Data Protection Officer at email address:
dataprotectionofficer@pdhub.eu . I also hereby declare that I am aware that while processing my personal data
the operator does not perform automated decision-making nor profiling.

