RESPONSIBLE PERSON
info@logamic.com

CONSENT TO THE PROCESSING
OF PERSONAL DATA –
CREATING A DATABASE OF IT
EXPERTS FOR POTENTIAL
COLLABORATION ON IT
PROJECTS.
pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and of the Council on the
protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free
movement of such data (hereinafter the "GDPR")
I consent to the processing of my personal data
by Logamic s.r.o., registered office: Račianska 17,
Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 02,
Company ID: 46 564 985, registered in the
Commercial Register of the Bratislava I District
Court, Section: Sro, Insert no.: 79661/B, and other
UDRZATEL GROUP companies (hereinafter the
"Controller"), namely:
within the scope of:
Name, surname, email
address, professional information,
other data published on the social
network – data obtained during
the first contact on the LinkedIn
social network.
for the purpose of:
Creating a database of IT
experts for potential collaboration
on IT projects.
storage period: Until the consent is withdrawn, not
more than 3 years after the end of
the last employment or business
relationship.
as well as the provision of my personal data
within the scope and for the purpose mentioned
above to other entities so that they can contact me
with an offer of potential cooperation.
(hereinafter the "Consent")
I also declare that I am aware that the personal data
provided is processed by the Controller only on the
basis of this Consent. I have no obligation to provide
them to the Controller and I have the right to
withdraw this Consent at any time. If I withdraw
this consent, the Controller must delete my personal
data provided in this way without undue delay,
unless the Controller has another legal basis for
their subsequent processing.
Withdrawal of Consent can be done by removing
the connection with the UDRZATEL GROUP
representative, by sending a request to the contact
information listed in the header of this Consent or to
the address of the Controller's registered office. I
shall not be at risk of any detriment from not
providing or withdrawing this Consent.

I declare that I am aware of the Controller's Privacy
Policy in accordance with Art. 13 of the GDPR in
conjunction with Articles 15–22 of the GDPR.

INFORMATION ABOUT YOUR RIGHTS AND
OTHER FACTS
We will provide the personal data provided to
other recipients, in particular to the marketing
company, the website administrator, the IT
administrator, social networks within the database
(LinkedIn), IT support providers.
You also have the right of access to the personal
data provided, which you can best exercise by
means of a written request to the email address of
the Controller indicated in the header of this
Consent.
Your personal data is not and will not be used for
automated individual decision-making or profiling.
We do not transfer your personal data to third
countries outside the EU.
You also have the right to rectification or
restriction of processing of the provided personal
data if you believe it is incorrect, you have the right
to data portability for transmitting the provided
personal data to another controller or you can
request such transmission directly from us, and you
have the right to erasure of your personal data that
you have provided to us.
You can also protect your rights by submitting a
complaint to the Office for Personal Data Protection
of the Slovak Republic.
You can exercise your rights orally, in writing or
electronically, using the contact details above. We
will provide you without undue delay with
information on the measures taken in response to
your request, at the latest within one month of
receipt of your request. The Controller may request
the provision of additional information necessary for
identity confirmation where it has reasonable doubts
as to the identity of the natural person who has
exercised his or her rights by means of a request for
the exercise of a right. It is the responsibility of the
Controller to prevent the disclosure of personal data
to an unauthorised person. If we need to extend this
period in justified cases, we will inform you in due
time. If a request for the exercise of rights would be
manifestly unfounded or unreasonable, in particular
due to its repetitive nature, we may refuse to
process your request or we may charge you a
reasonable
fee
taking
into
account
our
administrative costs in processing it.
For more information on how we protect your personal data, please
contact the Legal Department or contact us via the contact details
above/by post to the Controller's registered office address.
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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM
OSOBNÝCH ÚDAJOV –
VYTVÁRANIE DATABÁZY IT
EXPERTOV NA ÚČELY MOŽNEJ
SPOLUPRÁCE NA IT PROJEKTOCH.
podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „GDPR“)
vyjadrujem súhlas
osobných údajov

so

spracúvaním

mojich

obchodnou spoločnosťou Logamic s.r.o., so sídlom
Račianska 17, Bratislava – mestská časť Nové
Mesto 831 02, IČO 46 564 985, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, Vložka číslo 79661/B a inými
spoločnosťami patriacimi do skupiny UDRZATEL
GROUP (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to:
v rozsahu:

Meno,
priezvisko,
emailová
adresa, informácie o profesnom
zameraní, iné údaje zverejnené na
sociálnej sieti - údaje získané pri
prvom kontakte na sociálnej sieti
LinkedIn.

Vyhlasujem, že som oboznámený s podmienkami
ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa v súlade
s článkom 13 GDPR v spojení s Článkami 15 – 22
GDPR.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH
SKUTOČNOSTIACH
Poskytnuté osobné údaje
ďalším príjemcom, a to
spoločnosti, správcovi web
sociálnym sieťam v rámci
poskytovateľom IT podpory.

budeme poskytovať
najmä marketingovej
stránky, IT správcovi,
databázy (LinkedIn),

Máte tiež právo na prístup k poskytnutým osobným
údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať
prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú
adresu Prevádzkovateľa uvedenú v hlavičke tohto
Súhlasu.
Vaše OÚ nie sú a nebudú použité v rámci
automatizovaného individuálneho rozhodovania a
ani na profilovania.
Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín
mimo EÚ.

pre účel:

Vytváranie databázy IT expertov
na účely možnej spolupráce na IT
projektoch.

Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo
obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných
údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo
vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos
k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto
prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať
o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám
poskytli.

po dobu:

do odvolania súhlasu, nie viac ako
3 roky po ukončení posledného
pracovnoprávneho
alebo
obchodnoprávneho vzťahu.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj
prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

ako aj s poskytnutím mojich osobných údajov
v rozsahu a na účel uvedený vyššie iným
subjektom, aby ma tak mohli kontaktovať
s ponukou možnej spolupráce.
(ďalej len „Súhlas“)
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že
poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva
iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu
povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento
Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento
súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné
údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu
vymazať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný
právny základ.
Odvolanie
Súhlasu
je
možné
realizovať
odstránením spojenia so zástupcom UDRZATEL
GROUP, zaslaním žiadosti na kontaktné informácie
uvedené v záhlaví tohto Súhlasu alebo na adresu
sídla Prevádzkovateľa. V súvislosti s neposkytnutím
alebo odvolaním tohto Súhlasu mi nemôže hroziť
žiadna ujma.

Svoje práva si môžete uplatniť ústne, písomne
alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné
údaje. Bez zbytočného odkladu Vám poskytneme
informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe
Vašej žiadosti, najneskôr do jedného mesiaca od
doručenia Vašej žiadosti. Prevádzkovateľ môže
požiadať o poskytnutie dodatočných informácií
potrebných na potvrdenie totožnosti, ak má
oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby,
ktorá si uplatnila svoje práva prostredníctvom
žiadosti o výkon práva. Je povinnosťou
Prevádzkovateľa
zabrániť
poskytnutiu
OÚ
neoprávnenej osobe. V prípade, že túto lehotu
budeme v odôvodnených prípadoch potrebovať
predĺžiť, budeme Vás o tom včas informovať. Ak by
bola žiadosť o výkon práv zjavne neopodstatnená
alebo neprimeraná, najmä v dôsledku jej opakujúcej
sa povahy, môžeme odmietnuť vybaviť Vašu
žiadosť alebo môžeme od Vás požadovať primeraný
poplatok zohľadňujúci naše administratívne náklady
na jej vybavenie.
Pre viac informácií o tom, ako chránime Vaše osobné údaje
kontaktujte právne oddelenie alebo nás kontaktujte cez vyššie
uvedené kontaktné údaje / poštou na adresu sídla
Prevádzkovateľa.
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