Vitajte na Exact Systems e-learning platforme. Staráme sa o súkromie našich užívateľov. Tieto zásady
ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných
informácií
zozbieraných
prostredníctvom
webovej
stránky:
https://sk.exactsystemselearning.com/login/index.php, na ktorej sa nachádza táto platforma e-learning. Skôr než sa
zaregistrujete na platformu e-learningu, prečítajte si nasledujúce zásady ochrany osobných údajov.

§ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.

Administrátorom Vašich osobných údajov je poskytovateľ služieb, spoločnosť EXACT SYSTEMS
SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, IČO: 36687596, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 18847/L.
2. Chránime Vaše osobné údaje v súlade s predpismi (EU) 2016/697 Európskeho parlamentu a
Rady z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov so ohľadom na spracovanie údajov o voľnom
pohybe takýchto údajov a o zrušení Smernice 95/46 / ES (Všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (V L 165, 30.4.2004, s. 11). 119, s. 1).
3. Osobné údaje sprístupnené prostredníctvom e-learning platformy budú spracované a použité
poskytovateľom služieb v § 1 ods. 1 vyššie pre realizáciu náborových procesov vykonávaných
poskytovateľom služieb, vrátane zvýšenia možnosti nájsť ponuku zodpovedajúcu Vašim
očakávaniam.

§ 2 DEFINÍCIE
Definície použité v tejto e-learning platforme sú nasledovné:
1. Poskytovateľ služieb – prevádzkovateľ platformy e-learning s prístupom k elektronickým nástrojom
na správu používateľských účtov, ktorý je:
EXACT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina, IČO: 36687596,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 18847/L
2. Používateľ – dospelá osoba (uchádzač), ktorý používa platformu e-learning na zúčastnenie sa
náborového procesu.
3. Platforma e-learning – služba dostupná na adrese https://sk.exactsystemselearning.com/login/index.php, prostredníctvom ktorej sa používateľ môže zúčastniť procesu náboru.
4. Náborový proces – on-line náborový proces, vykonávaný poskytovateľom služieb prostredníctvom
platformy e-learning, pozostávajúci z piatich po sebe idúcich etáp, z ktorých je prechod na každý ďalší
krok podmienený správnym dokončením predchádzajúcej etapy: (Etapa 1) Registrácia a vytvorenie
konta na platforme e-learning, (Etapa 2) Účasť na náborových testoch, (Etapa 3) Získanie plného
prístupu k platforme e-learning, (Etapa 4) Dokončenie adaptačného školenia, (Etapa 5) Doplnenie
osobných údajov potrebných na uzavretie spolupráce.
5. Prihlásenie – mailová adresa (e-mail) používateľa použitá pri registrácii do platformy e-learning, čo
predstavuje individuálne a jedinečné používateľské meno, ktoré umožňuje neskôr identifikovať
používateľa pri používaní platformy e-learning.
6. Heslo – individuálna a jedinečná postupnosť čísel a písmen, ktorú si užívateľ určil pri registrácii na
platforme e-learning, a slúži na jeho identifikáciu a umožňuje prihlásenie do platformy e-learning;

7. Registrácia – postup prístupu k platforme e-learning vyplnením registračného formulára. Registrácia
na platforme e-learning je bezplatná a dobrovoľná.
8. Účet užívateľa – miesto, ktoré je k dispozícii registrovaným užívateľom na platforme e-learning,
vytvorené užívateľom počas procesu registrácie. Používateľ pristupuje k vytvorenému účtu pomocou
svojho prihlasovacieho mena a vlastného hesla.
9. Osobné údaje – údaje, ktoré vyžaduje platforma e-learning na registráciu a ktoré sú nevyhnutné na
vytvorenie spolupráce užívateľa s poskytovateľom služieb, ktoré sú uvedené v § 4 ods. 1 týchto
pravidiel.

§ 3 ROZSAH PÔSOBNOSTI A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Vaše osobné údaje budú spracované na účely:
A) Realizácia procesu prijímania zamestnancov [právny základ: 311/2001 Zákonník práce v znení
neskorších predpisov, ďalej len "zákonník práce", v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/697 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na
spracovanie osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov a ktorou sa zrušuje smernica 95/46 / ES
(Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) pri plnení zákonnej povinnosti poskytovateľovi služieb.
Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné na zúčastnenie sa náborového procesu.
B) Na základe Vášho súhlasu, berúc do úvahy Vaše prihlásenie sa do náborového procesu a budúcich
náborových procesov, Vám budú zaslané informácie o nových pracovných ponukách a žiadostiach o
správu (právny základ: 311/2001 zákonník práce a článok 6 ods. 1) písm. a) nariadenia GDPR.
Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je
možné zaradiť uchádzača do databázy kadidátov.
C) Ochrana pred sťažnosťami, základom spracovania je oprávnený záujem poskytovateľa [právny
základ čl. 6 ods. 1 písm. F) nariadenia GDPR].
2. Obdobie spracovania osobných údajov podlieha účelu spracovania poskytovateľom služieb a to
primerane na účely:
a) uvedené v odseku 1. a), b) – osobné údaje sa budú uchovávať počas trvania procesu náboru a po
jeho skončení v prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby, ale nie dlhšie ako 12 mesiacov po registrácii
užívateľa alebo do zrušenia súhlasu poskytnutého užívateľom;
b) uvedené v odseku 1. c) – osobné údaje sa budú uchovávať po dobu zodpovedajúcu premlčacej
lehote sťažnosti, ktorú môže poskytovateľ služieb vzniesť a ktorá môže byť vznesená poskytovateľovi
služieb.
3. Máte právo:
a) požiadať poskytovateľa služieb o prístup k obsahu Vašich osobných údajov a ich opravu, vymazanie,
obmedzenie spracovania, zrušenie súhlasu;
b) na prenos osobných údajov, čo znamená, že nás môžete požiadať o poskytnutie Vašich údajov v
širokom používanom formáte, aby boli čitateľné;
c) vzniesť sťažnosť (týka sa spracovania údajov založených na oprávnenom záujme);

d) vzniesť sťažnosť dozornému orgánu (predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov), ak sa má za
to, že spracovanie osobných údajov je nezákonné.
4. S ohľadom na údaje, ktoré sú spracované na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odstúpiť
od súhlasu, ale to neovplyvňuje zákonnosť spracovania údajov, ktorá bola založená na súhlase pred
zrušením.
5. Počas procesu náboru poskytovateľ služieb nevydáva rozhodnutie automatizovaným spôsobom a
nepoužíva profilovanie.
6. Príjemcami Vašich osobných údajov budú náboroví pracovníci, zodpovedné osoby / osoby s
rozhodovacími právomocami v oblasti zamestnávania, osoby zodpovedné za vykonávanie náborových
procesov vrátane zamestnancov IT, právnikov, poradcov poskytovateľov služieb a subjektov, ktorým
sa na základe Vášho súhlasu sprístupnili Vaše osobné údaje, a taktiež materská spoločnosť
Poskytovateľa služieb, tj. Spoločnosť Exact Systems S.A. so sídlom v Częstochowe, ul. Focha 53/5, 42200 Częstochowa, zapísaná v Obchodnom registri národného súdneho registra Okresným súdom v
Częstochowe, XVII Ekonomická sekcia registra národných súdov pod číslom KRS 0000569528, NIP: 973078-05-29 , REGON: 978073668.
7. Vo veciach týkajúcich sa osobných údajov môžete kontaktovať poskytovateľa služieb
prostredníctvom e-mailu: elearning@exactsystems.sk alebo na adrese: EXACT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.,
Jána Kalinčiaka 22, 010 01 Žilina.

§ 4 INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ PLATFORMY E-LEARNING
1. Na začatie náborového procesu je potrebné poskytnúť nasledujúce osobné údaje:
Meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu. Na vytvorenie spolupráce
užívateľa s poskytovateľom služieb je potrebné poskytnúť tieto osobné údaje: pohlavie, úplnú adresu
používateľa, a tiež iné údaje vyžadované zákonom na uzatvorenie zmluvy, ktoré sú spoločne uvedené
v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov ako: "Osobné informácie".
2. Na začiatku registrácie bude po zaregistrovaní na Vašu e-mailovú adresu odoslaný e-mail
s popísaným spôsobom potvrdenia registrácie a s ďalšími informáciami vyžadovanými zákonom.
3. Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely registrácie, zriadenia užívateľského účtu
platformy e-learning, udržiavania užívateľského účtu, kontaktu prostredníctvom e-mailu alebo
telefonicky a účasti v náborovom procese. Osobné údaje prichádzajú priamo od Vás.
4. Po úspešnom náborovom procese používateľ prehlasuje, že osobné údaje poskytnuté používateľom
sú úplné a pravdivé a neporušujú žiadne práva tretích strán.
5. Všetky osobné údaje, ktoré vyžaduje platforma e-learning, sú potrebné na vytvorenie spolupráce
užívateľa s poskytovateľom služieb. Tieto údaje nie sú zverejnené tretím stranám, s výhradou okolností
uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov (s cieľom podpísať dohodu s používateľom sú údaje
sprostredkované do systému EXTRANET, ktorý je vo vlastníctve poskytovateľa služieb).
6. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za porušenie zákona alebo škody spôsobené jeho aktivitami na
platforme e-learning, najmä pri udaní nepravdivých osobných údajov, porušovaní osobných práv
iných.

7. Používateľský účet sa automaticky odstráni po:
a) uplynutí doby 12 mesiacov od dátumu registrácie,
b) zrušení súhlasu so spracovaním osobných údajov.

§ 5 OZNÁMENIE O SÚBOROCH COOKIES
1. Platforma e-learning využíva súbory cookies na zhromažďovanie iných neosobných údajov.
Používajú sa na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni, ako aj na reklamné a štatistické účely. Tieto
údaje nie sú osobne identifikovateľné a neumožňujú jednoznačnú identifikáciu osoby.
2. Cookie je malý textový súbor uložený v používanom webovom prehliadači. Obsahuje zbierku
informácií, ktoré sú uložené vo Vašom počítači pri používaní platformy e-learning.
3. Cookies umožňujú webovej stránke rozpoznať Vaše zariadenie, keď opätovne navštívite platformu
e-learning, ktorá Vám umožní prispôsobiť obsah platformy Vašim potrebám.
4. Cookies nezničia ani nepoškodia systém Vášho počítača. Nie sú uchovávané žiadne osobné údaje,
ale iba údaje o spôsobe a forme používania platformy e-learning.
5. Používateľ môže kedykoľvek zablokovať inštaláciu súborov cookies alebo odstrániť existujúce
súbory cookies pomocou príslušných možností webového prehliadača. Ak máte problémy, použite
súbor Pomocníka prehliadača alebo kontaktujte výrobcu prehliadača, ktorý používate.
6. Ak nechcete, aby boli súbory cookies uložené v pamäti počítača, mali by ste vhodným spôsobom
upraviť nastavenia Vášho webového prehliadača. Konfigurácia, ktorá umožňuje používanie súborov
cookies, znamená, že súhlasíte s vyššie uvedeným.

§ 6 BEZPEČNOSŤ A DISKRÉTNOSŤ
1. Poskytovateľ služieb používa všetky technické a organizačné prostriedky na zabezpečenie
bezpečnosti osobných údajov používateľa, ochráni ich pred náhodným alebo úmyselným zničením,
náhodnou stratou, neoprávneným prístupom k daným údajom alebo ich odhalením.
2. Ukladanie a spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje na serveroch s vysokým stupňom
bezpečnosti, ktoré spĺňajú všetky požiadavky slovenského zákona.

