Oznámenie o ochrane osobných údajov na webovej stránke
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám poskytuje informácie o tom, ako spoločnosť
syncreon zhromažďuje a spracováva vaše osobné údaje prostredníctvom používania tejto
webovej stránky, vrátane akýchkoľvek údajov, ktoré môžete poskytnúť prostredníctvom tejto
webovej stránky, napríklad keď sa uchádzate o voľnú pozíciu, kontaktujete nás atď.
V tomto oznámení „Spoločnosť“ znamená syncreon Slovakia s.r.o. registrovaný na:
Štúrova 22, 94901 Nitra, IČO: 51 034 921 DIČ: 2120592221
Prevádzka: Priemyselný park Dolné Hony, Nitra.
syncreon Slovakia s.r.o. je dcérska spoločnosť syncreon NewCo B.V. registrovaná na adrese:
2851 High Meadow Circle, Suite 250
Auburn Hills, MI 48326
USA

Informácie, ktoré zhromažďujeme
Ako je bežné u väčšiny webových stránok, server, ktorý je hostiteľom našej webovej stránky
(ďalej len „webový server“), od vás automaticky zhromažďuje informácie, keď nás navštívite
na internete.
Webový server automaticky rozpoznáva určité osobné údaje, ako je vaša IP adresa, dátum a
čas, kedy ste boli na našej stránke, stránky, ktoré ste navštívili, webová stránka, na ktorej ste
boli predtým, typ prehliadača, ktorý používate (napr. Explorer, Firefox, Safari), operačný
systém, ktorý používate (napr. Windows, Linux, MAC OS), ako aj názov domény a adresu
vášho poskytovateľa internetu.
Okrem toho, keď používate naše webové formuláre Kontaktujte nás alebo Pošlite životopis,
zhromažďujeme určité časti vašich identifikačných a kontaktných údajov, ako je vaše meno a
priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžete
zanechať v poli komentárov. Prostredníctvom našich webových formulárov
nezhromažďujeme žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, pokiaľ ste nám takéto
informácie neposkytli dobrovoľne.

Cookies
Táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie, ktoré sú súčasťou
Technických údajov, ako je vysvetlené nižšie:
• Dočasné cookies
Dočasné cookies sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač. Patria sem najmä súbory
relačných cookie. Tie uchovávajú takzvané ID relácie, pomocou ktorého možno k spoločnej
relácii priradiť rôzne požiadavky z vášho prehliadača. To umožní, aby bol váš počítač
rozpoznaný, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď sa
odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

• Trvalé cookies
Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti
od súboru cookie. Tieto súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových stránok pochopiť, ako
návštevníci interagujú s webovými stránkami anonymným zhromažďovaním a oznamovaním
informácií.
• Súbory cookie tretích strán
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú
spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové
súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania
webovej stránky.

Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme
Osobné údaje sa spracúvajú iba vtedy, ak platí jedna z nižšie uvedených zákonných
podmienok:
• Keď potrebujeme dodržať zmluvu, ktorú sa chystáme uzavrieť alebo sme s vami uzavreli.
• Ak je to nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy (alebo záujmy tretej strany) a vaše záujmy a
základné práva neprevažujú nad týmito záujmami.
•Ak potrebujeme splniť zákonnú povinnosť.
• Ak ste nám poskytli súhlas na použitie vašich Osobných údajov.
Technické osobné údaje sú pre nás nevyhnutné na zaistenie stability a bezpečnosti webovej
stránky, na zlepšenie vášho zážitku ako návštevníka webovej stránky a zákazníka a na
poskytovanie relevantného obsahu webovej stránky.
Vaše kontaktné údaje sa používajú na riadenie nášho vzťahu s vami.
Údaje uchádzačov o zamestnanie a kandidátov sa používajú na účely riadenia našich činností
súvisiacich s náborom, ako je rozhodovanie o vašej žiadosti o prácu a vytvorenie profilu
uchádzača o zamestnanie.

Ako zdieľame vaše informácie
V prípade potreby môžeme osobné údaje zdieľať s tretími stranami vrátane subjektov našej
globálnej skupiny syncreon, dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností. Za
takýchto okolností spoločnosť použije a zverejní takéto informácie v súlade s účelmi, na ktoré
boli pôvodne zhromaždené, alebo v súlade s oznámeniami poskytnutými takýmito subjektmi.

Bezpečnosť údajov, integrita a prístup
Spoločnosť prijme primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany Osobných údajov pred
náhodnou stratou, zničením, nesprávnym použitím, zmenou alebo zverejnením. V rozsahu
potrebnom na tieto účely môže Spoločnosť podniknúť primerané kroky, aby zabezpečila, že

Osobné údaje sú presné, úplné, aktuálne a inak spoľahlivé s ohľadom na ich zamýšľané
použitie.

Vaše práva
Za určitých okolností máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi práva vrátane práva získať
kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a práva kedykoľvek podať sťažnosť Úradu
na ochranu osobných údajov, ako je Úrad na ochranu osobných údajov
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/) pre otázky ochrany údajov.

Používanie plug - inov sociálnych médií
V súčasnosti používame tieto doplnky sociálnych médií: Facebook a LinkedIn. Poskytovateľa
spoznáte podľa označenia na rámčeku nad prvým písmenom alebo podľa loga. Dávame vám
možnosť komunikovať priamo s poskytovateľom sociálnych médií prostredníctvom tlačidla.
Ak kliknete na zvýraznené pole a aktivujete ho, poskytovateľ plug-inu dostane informáciu, že
ste vstúpili na príslušnú webovú stránku našej online služby. Okrem toho sa prenesú aj údaje
uvedené v časti „O súboroch cookie“.
Nemáme žiadny vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov, ani si nie sme
vedomí celého rozsahu zhromažďovania údajov, účelu spracovania, doby uchovávania.
Prenos dát prebieha bez ohľadu na to, či máte účet u poskytovateľa plug-inu a ste tam
prihlásený. Ak ste prihlásení k poskytovateľovi doplnkov, vaše údaje zhromaždené od nás
budú priradené priamo k vášmu existujúcemu účtu u poskytovateľa doplnkov.
Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom
zásuvných modulov nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov týchto
poskytovateľov.

Ako nás kontaktovať
Ak máte akékoľvek otázky, návrhy alebo sťažnosti týkajúce sa postupov spoločnosti v oblasti
ochrany osobných údajov, alebo ak by ste chceli aktualizovať alebo opraviť akékoľvek
Osobné údaje, ktoré ste spoločnosti poskytli, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu na adrese data.privacy[at]syncreon. com

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov
Spoločnosť si vyhradzuje právo z času na čas z akéhokoľvek dôvodu zmeniť toto Oznámenie o
ochrane osobných údajov a všetky revízie zverejní na tejto webovej stránke.

