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Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len “Zásady ochrany osobných údajov” alebo
“Zásady”) popisujú spôsob akým spoločnosť TALENTWAY.NET, s.r.o., so sídlom Vajnorská
1306/7, 831 03 Bratislava, IČO: 51 775 891, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 129330/B (ďalej len ako “TalentWay”)
zhromažďuje, spracúva, získava a chráni Vaše osobné údaje. Spoločnosť TalentWay sa
zaväzuje chrániť Vaše osobné údaje v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane
osobných údajov ako je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ( “GDPR”).
Tieto Zásady osobných údajov sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci
všetkých služieb, aplikácií a webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou TalentWay, v
rámci ktorých sa spracúvajú osobné údaje, a v ktorých sa nachádzajú tieto zásady alebo
odkaz na ne. Zásady sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov návštevníkov webových
stránok, používateľov našich služieb a taktiež zástupcov našich obchodných partnerov a
osôb, ktoré nás kontaktujú prostredníctvom našich webových stránok alebo iným spôsobom.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa zároveň vzťahujú na prípady keď spoločnosť
TalentWay spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ.
V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito Zásadami a špecifickými zásadami ochrany
osobných údajov vzťahujúcimi sa na akýkoľvek produkt alebo službu spoločnosti TalentWay,
majú prednosť špecifické zásady ochrany osobných údajov.
Ustanovenia týchto Zásad ochrany osobných údajov platia od vyššie uvedeného dátumu
účinnosti. Spoločnosť TalentWay môže tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek
zmeniť a doplniť. Ak zmeníme tieto Zásady ochrany osobných údajov, zmeny zverejníme na
našej webovej lokalite a/alebo na iných miestach, ktoré považujeme za vhodné. Môžeme,
ale nie sme povinní, vám poslať e-mail alebo iné oznámenie o tejto zmene, ale mali by ste si
z času na čas skontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov, či sa v ich texte
nevyskytli významné zmeny.

1. Ako funguje TalentWay?
Spoločnosť TalentWay je prevádzkovateľom portálu TalentWay (“TalentWay”). Hlavné
poslanie TalentWay je poskytovanie pracovného online prostredia pre projektovú výučbu a
duálne vzdelávanie – spája študentov s lektorom a expertmi z praxe . Sekundárne poslanie
portálu je evidencia a archivácia výsledkov vzdelávania – hodnotenia, vysvedčenia a
certifikáty a vedenie si osobného profilu pre generovanie životopisu študentov a absolventov
stredných a vysokých škôl.

Terciárne poslanie portálu študentov a absolventov stredných a vysokých škôl je získavať
zaujímavé a vhodné pracovné ponuky od firiem a organizácii najmä na základe hodnotenia
praktických schopností, ktoré študenti priebežne získavajú do svojho životopisu z
realizovanej projektovej výučby alebo duálneho vzdelávania.
Funkcie portálu sú rozdelené na tieto oblasti a s týmito účastníkmi:
a) vzdelávanie – študent, lektor, expert
- v prvom rade je určený na projektovú výučbu na stredných a vysokých školách,
- tiež sa využíva na duálne vzdelávanie s účasťou firiem,
- podporuje tímovú prácu študentov,
- vytvára online spojenie študentov s lektormi a expertmi z praxe.
b) evidencia priebehu a výsledkov vzdelávania – študent, lektor, expert
- priebežné a záverečné výstupy a výsledky z projektov,
- OCTO hodnotenie štyroch schopností študentov – Objectives (analytické
schopnosti), Complexicity (kreatívne schopnosti,), Team Work (tímové schopnosti),
Outputs (prezentačné schopnosti).
c)
-

generovanie životopisov – študent
z vyplneného osobného profilu študenta,
z výsledkov projektovej výučby a duálneho vzdelávania,
z osobného úložiska vysvedčení a certifikátov na portáli,
z fotografie študenta, vloženej na portál.

d) pracovné ponuky firiem – študent, HR pracovník
- automatická (anonymná) selekcia vhodných uchádzačov na pracovnú pozíciu podľa
výberových kritérií, ktoré nastavuje firma na portáli,
- anonymné zasielanie pracovných ponúk z podstránky firmy automatickým emailom
na adresu vhodných uchádzačov z portálu cez call@talentway.net,
- sprístupnenie blind CV vhodného uchádzača pre firmu po potvrdení jeho súhlasu so
záujmom o pracovnú pozíciu,
- sprístupnenie riadneho CV s osobnými údajmi pre firmu po potvrdení jeho súhlasu
so záujmom o pracovnú pozíciu a uhradení poplatku.

2. Aké Vaše dáta spracúvame?
Keď si vytvoríte účet v TalentWay, navštívite našu webovú stránku, prihlásite sa na odber
newslettera môžeme o Vás spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov:
●
●
●

●
●
●

identifikačné údaje: napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia,
kontaktné údaje: adresa bydliska, telefónne číslo, email,
údaje potrebné na vytvorenie životopisu: predchádzajúce pracovné skúsenosti
(pozícia, meno zamestnávateľa, doba trvania zamestnania), údaje o dosiahnutom
vzdelaní (názov školy, doklad o ukončenom vzdelaní),
údaje o spoločnosti kde pracujete a aká je vaša aktuálna pracovná pozícia,
výsledky Vášho OCTO hodnotenia,
vaše pohlavie, fotografia a údaje odhaľujúce Váš rasový alebo etnický pôvod,

●
●

platobné údaje,
akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať.

Rozsah spracúvaných osobných údajov sa líši v závislosti od Vašej interakcie s Talentway,
prípadne toho aké rozhranie TalentWay využívate.
Keď sa zúčastníte prezentácie, inej udalosti organizovanej spoločnosťou TalentWay alebo
nás kontaktujete prostredníctvom našej podpory pre zákazníkov, môžeme o Vás spracúvať
nasledujúce údaje:
● identifikačné údaje: meno, priezvisko,
● kontaktné údaje: adresa bydliska, telefónne číslo, email,
● akékoľvek ďalšie informácie, ktoré s nami budete zdieľať.
Keď zareagujete na voľnú pracovnú pozíciu v TalentWay, môžeme o Vás spracúvať
nasledujúce kategórie osobných údajov:
● identifikačné údaje: meno, priezvisko,
● kontaktné údaje: email, adresa alebo telefónne číslo,
● informácie nachádzajúce sa vo Vašom životopise,
● akékoľvek iné informácie, ktoré s nami budete zdieľať počas výberového procesu.

3. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?
Keď si vytvoríte účet na webovej stránke TalentWay, spracúvame Vaše údaje, ktoré sú
nevyhnutné pre vytvorenie Vášho účtu (ako napríklad meno, priezvisko, email, pohlavie a
podobne). V TalentWay sa môžu registrovať a uvádzať svoje osobné údaje tri typy fyzických
osôb:
● študenti stredných a vysokých škôl - starší ako 16 rokov,
● lektori stredných a vysokých škôl,
● pracovníci firiem a organizácií v roli expertov alebo HR pracovníkov.
Svoje osobné údaje zapisujú všetky fyzic osoby priamo do registračného formulára pri
registrácii na portál, prípadne neskôr doplnením svojho profilu alebo vyplnením iného
formulára dostupného na webovej stránke. Využívaním služieb TalentWay vstupujete do
zmluvného vzťahu so spoločnosťou TalentWay. Právnym základom pre spracúvanie týchto
údajov je plnenie zmluvy alebo predzmluvných vzťahov v zmysle čl. 6 (1) b) GDPR.
Spoločnosť TalentWay môže využiť Vaše osobné údaje na marketingové účely, teda keď sa
prihlásite k odberu nášho newslettera alebo iné marketingovej komunikácie. Táto
komunikácia je vždy vykonávaná v zmysle platných právnych predpisov. Reklamná a
marketingová komunikácia je Vám zaslaná len vtedy ak ste sa k jej odberu prihlásili alebo
ste jej zasielanie neodmietli. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na
marketingové účely je Váš súhlas v zmysle čl. 6 (1) a) GDPR. V prípade personalizovanej
marketingovej komunikácie je právnym základom pre spracúvanie Vašich údajov na
marketingové účely Váš výslovný súhlas v zmysle čl. 9 (2) a) GDPR.
Svoj súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať, a to
prostredníctvom možnosti odhlásenia sa v päte každého mailu. Odhlásiť sa môžete taktiež
priamym kontaktovaním TalentWay na adrese dpo@talentway.net. Pokiaľ sa z odberu

odhlásite, spoločnost TalentWay si uchová len také Vaše údaje, ktoré sú nevyhnutné pre
poskytovanie jej služieb Vám a to v súlade s pravidlami uvedenými v týchto Zásadách.
V niektorých prípadoch nám právne predpisy ukladajú povinnosti, na základe ktorých sme
povinní spracúvať Vaše osobné údaje, jadná sa napríklad o daňové zákony alebo zákony
proti praniu špinavých peňazí, oblasti účtovníctva a poskytovaní niektorých údajov orgánom
verejnej moci na základe zákona. To znamená, že Vaše osobné údaje v takýchto prípadoch
spracúvame za účelom zaistenia súladu s týmito povinnosťami. Právnym základom pre
spracúvanie takýchto osobných údajov je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti v zmysle čl. 6 (1) c) GDPR.
Ak nás kontaktujete v súvislosti s voľnou pracovnou ponukou v TalentWay a zúčastnite sa
výberového konania, tak v takýchto prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na právnom
základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných vzťahov v zmysle čl. 6 (1) b) GDPR.

4. Ako dlho budeme Vaše údaje spracúvať?
Všeobecne platí, že Vaše osobné údaje spracúvame tak dlho, ako je nevyhnutné pre účel na
ktorom sú spracúvané. Doba, počas ktorej bude TalentWay spracúvať Vaše osobné údaje
závisí aj na právnom základe, na ktorom sú spracúvané. Pokiaľ je spracúvanie založené na
oprávnenom záujme, budú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu trvania tohto
oprávneného záujmu spoločnosti TalentWay. V prípade údajov uchovávaných na základe
plnenia zákonných povinností, je doba uchovávania stanovená platnými právnymi predpismi.
Pri údajov spracúvaných na právnom základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných vzťahov,
budú Vaše údaje spracúvané po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu a dobu plynutia
príslušnej lehoty premlčania. Kde je spracúvanie založené na Vašom súhlase, budú Vaše
osobné údaje po odvolaní tohto súhlasu vymazané. Svoj súhlas k spacúvaniu osobných
údajov môžete kedykoľvek odvolať na dpo@talentway.net. Majte prosím na pamäti, že Vaše
osobné údaje môžu byť ďalej spracúvané aj napriek tomu, že ste odvolali svoj súhlas, keďže
Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané na viacerých právnych základoch. V takýchto
prípadoch žiadosť o výmaz nemusí znamenať úplné vymazanie osobných údajov.
Odvolaním súhlasu taktiež nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred
jeho odvolaním.
Spoločnosť TalentWay nebude zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani iné
informácie, ktoré nie sú relevantné pre účely, na základe ktorých sú osobné údaje
zhromažďované a zbierané.
Ak si vytvoríte účet v TalentWay, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu trvania tejto
registrácie. Požiadať o vymazanie Vášho účtu môžete kedykoľvek.

5. Pravidlá zaobchádzania so súbormi cookies

Na našej stránke používame súbory cookies, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky
a prispôsobili Vašim požiadavkám. Súbory cookies sú malé šifrované textové súbory, ktoré
sa ukladajú do počítača alebo iného zariadenia. Cookies nám pomáhajú prevádzkovať naše
webové stránky a zároveň pochopiť ako ich používate.
Cookies, ktoré zbierame sú esenciálne a analytické:
●

●

Esenciálne cookies: slúžia na zachovanie základnej funkčnosti a zlepšenie
užívateľského zážitku, napr. uchovávame vyplnené údaje vo formulároch.
Tieto údaje sú ukladané vo Vašom prehliadači, t. j. k týmto údajom nemáme
prístup.
Analytické cookies: slúžia na zaznamenávanie Vášho pohybu na webovej
stránke a pomáhajú nám taktiež analyzovať aký obsah je pre Vás relevantný.
Analytické cookies zbierame taktiež pre zlepšenie služieb a užívateľského
zážitku.

Zbieranie esenciálnych a analytických cookies prebieha od Vašej návštevy TalentWay, o
čom Vás informujeme pri Vašej prvej návšteve stránky prostredníctvom cookie banneru
umiestneného v spodnej časti webových stránok. Tento banner Vám umožňuje spravovať,
aké cookies môžeme používať. Nastavenie svojich preferencii môžete pritom kedykoľvek
zmeniť a svoj súhlas k použitiu cookies odvolať.
Čo všetko sa dozvieme prostredníctvom cookies?
●

●

anonymné zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia používajú
podstránky, ako napr. ktoré podstránky sú navštevované najčastejšie, koľko času
strávi návštevník prezeraním stránky a pod.
anonymné zhromažďovanie technických informácií o zariadení, z ktorého je
podstránka navštevovaná, ako napr. informácie o type a verzii prehliadača, type a
verzii operačného systému, type a verzii zariadenia z ktorého je stránka
navštevovaná a pod.

Ak ukladáme údaje alebo pristupujeme k údajom už uloženým vo vašom koncovom
zariadení, ako je počítač alebo mobilné zariadenie, na analytické, funkčné alebo reklamné
účely, robíme tak len s vaším súhlasom v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Pri zhromažďovaní základných súborov cookie je právnym základom na spracovanie týchto
údajov oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Tieto súbory cookie nie
je možné zakázať prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov, pretože ak tento typ
súborov cookie zakážete, naša webová lokalita nemusí fungovať správne, avšak ak si to aj
napriek tomu želáte, môžete postupovať podľa pokynov uvedených nižšie v časti
Zablokovanie súborov cookie.

Zablokovanie súborov cookies
Ak nemáte záujem, aby sme zbierali Vaše „cookies“, zbieranie je možné vypnúť v
prehliadači, z ktorého nás navštevujete alebo prostredníctvom návštevy z prehliadača v
režime inkognito. Tým však prichádzate napr. o možnosť ukladania predvyplnených údajov
vo formulároch alebo o niektoré ostatné funkcie stránky.

Ak chcete zabrániť inštalácii nových súborov cookie alebo ak chcete odstrániť existujúce
súbory cookie, pokyny nájdete na odkazoch nižšie. Presný postup závisí od používaného
prehliadača:
●
●
●

Firefox: TU a TU
Google chrome: TU
Safari: TU

6. Zdieľanie osobných údajov a transfery do tretích zemí.
Vaše osobné údaje nebudú zdieľané so žiadnou treťou stranou s výnimkou nasledujúcich
situácii:
● prenos údajov je nevyhnutný pre poskytovanie služieb TalentWay,
● na základe Vášho súhlasu,
● overeným Sub-sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene
spoločnosti TalentWay,
● spoločnosť TalentWay je povinná poskytnúť osobné údaje na základe zákona alebo
na príkaz orgánov verejnej moci.
Sub-sprostredkovatelia
Spoločnosť
TalentWay
využíva
služby
overených
dodávateľov
(ďalej
len
“Sub-sprostredkovatalia”), ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Títo
Sub-sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe pokynov, ktoré dostanú od
spoločnosti TalentWay. Využívame nasledujúce kategórie Sub-spracovateľov:
● hosting,
● analytické a marketingové nástroje,
● IT nástroje,
● naši kontraktori a iní partneri, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb.
Transfery do tretích zemí
V niektorých prípadoch môže spoločnosť TalentWay preniesť Vaše osobné údaje mimo
EU/EHP. Takýto prenos sa ale môže uskutočniť len vtedy ak je v súlade s GDPR. To
napríklad znamená, že poskytovateľ sídli v zemi, pre ktorú Európska komisia vydala
rozhodnutie, že poskytuje dostatočnú úroveň ochrany pre osobné údaje (rozhodnutie o
primeranosti), alebo sú na prenos použité štandardné zmluvné doložky (“SCC”) vydané
európskou komisiou alebo sa použije iný mechanizmus, ktorý poskytuje primerané záruky s
ohľadom na ochranu a bezpečnosť osobných údajov.
Máte právo si vyžiadať kópiu SCC, ktoré sme uzavreli s našimi Sub-sprostredkovateľmi
usadenými mimo EU/EHP a ktorí sú využívaní na prenos osobných údajov mimo EU/EHP.
Pokiaľ si prajete získať kópiu týchto SCC, kontaktujte nás prosím na dpo@talentway.net.

7. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť TalentWay sa zaväzuje zabezpečiť bezpečné uchovávanie vašich osobných
údajov. Spoločnosť TalentWay preto prijala vhodné technické a organizačné opatrenia na
zabezpečenie osobných údajov spracúvaných spoločnosťou TalentWay, vrátane napríklad:
● Šifrovanie údajov,
● používanie hesiel a iných prekážok prístupu k údajom používateľa (viac úrovní
systémových protokolov,politika silného hesla).
● zavedenie dostatočných fyzických bariér pre prístup do oblastí, v ktorých sú uložené
údaje (kontrola prístupu),
● automatizované a manuálne testy QA,
● dvojfaktorové overovanie pri prihlasovaní do vývojového prostredia.
Tieto opatrenia vás nezbavujú povinnosti prijať primerané opatrenia na zabezpečenie vašich
osobných údajov. Okrem iného by ste mali pravidelne meniť heslá. Na druhej strane by ste
okrem iného nemali používať predvídateľné používateľské mená a/alebo heslá, zdieľať svoje
heslá s inými osobami alebo poskytovať prístup k svojmu účtu. Spoločnosť TalentWay vás
nikdy nebude žiadať o heslo v žiadnej nevyžiadanej komunikácii. Okamžite nás informujte o
akomkoľvek neoprávnenom používaní vášho konta alebo o akomkoľvek inom podozrení na
porušenie bezpečnosti.

8. Vaše práva
V zmysle GDPR máte nárok na uplatnenie nasledujúcich práv:
Právo na prístup
Máte právo byť informovaní o tom aké osobné údaje o Vás spoločnosť TalentWay spracúva,
pre aké účely a kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov. Pokiaľ si prajete takéto
informácie získať, kontaktujte nás prosím na dpo@talentway.net. Ak Vaše osobné údaje
spracúvame poskytneme Vám nasledovné údaje:
● účely spracovania týchto údajov,
● kategórie príslušných osobných údajov,
● príjemcov alebo kategórie príjemcov vašich osobných údajov,
● ak je to možné, obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané, alebo
aspoň kritériá, ktoré toto obdobie určujú,
● existencii práva požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných
údajov alebo o obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu,
● právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
● informácie o zdroji vašich osobných údajov, ktoré neboli získané priamo od vás, a
● informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Právo na opravu
Máte právo na opravu akýchkoľvek svojich neaktuálnych alebo nepresných osobných
údajov.
Právo na výmaz
Máte právo na výmaz niektorých osobných údajov a to bez zbytočného odkladu.
Upozorňujeme Vás, že spoločnosť TalentWay môže byť oprávnená alebo dokonca povinná
si niektoré Vaše osobné údaje ponecha, aj napriek Vašej žiadosti o výmaz. Jedná sa hlavne

o situácie keď musíme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom plnenia si právnych
povinností alebo pre obhajobu našich právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania
V prípadoch, ako sú:
● ak spochybníte presnosť osobných údajov, na obdobie, ktoré nám umožní overiť
presnosť osobných údajov,
● spracúvanie je nezákonné a vy nesúhlasíte s vymazaním svojich osobných údajov a
požadujete obmedzenie ich používania,
● Vaše údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vaše osobné údaje sú
potrebné na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
● ste vzniesli námietku proti spracovaniu v súvislosti s profilovaním, kým sa neoverí, že
naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi.
Môžete požiadať spoločnosť TalentWay o obmedzenie spracovania.
Právo na prenos údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré nám poskytujete, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a požiadať o ich prenos k inému
prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Upozorňujeme, že právo na prenosnosť údajov
sa vzťahuje len na údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame ako prevádzkovateľ na
základe vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy.
Právo vzniesť námietku
Z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré sa vykonáva vo verejnom záujme
alebo na účely oprávnených záujmov spoločnosti TalentWay, vrátane profilovania.
Uplatňovanie vašich práv môže byť obmedzené, ak je spoločnosť TalentWay povinná
uchovávať akékoľvek vaše osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností,
preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov alebo z iných závažných
dôvodov stanovených v platných právnych predpisoch o ochrane údajov.
Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania
Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom
spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobne
významne ovplyvňuje. To neplatí, ak rozhodnutie:
● je to potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou
TalentWay
● je povolené zákonom a zákon stanovuje vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a
slobôd a oprávnených záujmov; alebo
● na základe vášho výslovného súhlasu.
Spoločnosť TalentWay neprijíma rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom
spracovaní, ktoré by mali významný vplyv na jej používateľov. Pre úplnosť uvádzame, že
spoločnosť TalentWay používa súbory cookie a podobné technológie, ktorých používanie
môže predstavovať profilovanie. Informácie o tom, ako môžete odvolať svoj súhlas s
používaním súborov cookie alebo zakázať súbory cookie, nájdete v časti 5. Súbory cookie v
týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Právo podať sťažnosť
Ak máte pocit, že spoločnosť TalentWay spracúva Vaše osobné údaje protiprávne,
kontaktujte nás a my sa pokúsime túto situáciu vyriešiť. V zmysle GDPR máte právo podať
sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 4826/12, 820
07 Ružinov.

9. Ochrana osobných údajov maloletých a mladistvých
Naše webové stránky, služby a aplikácie nie sú určené osobám mladším ako šestnásť (16)
rokov. Ak máte menej ako šestnásť (16) rokov, neposkytujte spoločnosti TalentWay svoje
osobné údaje. Na webovej lokalite vedome nezhromažďujeme žiadne osobné údaje od detí
mladších ako osemnásť rokov. Používatelia, ktorí nedovŕšili vek šestnásť (16) rokov (alebo
vek plnoletosti v príslušnej jurisdikcii), by nemali používať webové stránky, služby a aplikácie
spoločnosti TalentWay bez povolenia rodiča alebo zákonného zástupcu.

10. Kontaktné údaje
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ochrany Vášho súkromia a osobných údajov, nás
kontaktujte priamo e-mailom dpo@talentway.net alebo poštou na adresu: Talentway.net,
s.r.o., DPO, Vajnorská 7, 831 03 Bratislava.

