Informácia pre uchádzačov o zamestnanie ohľadne ochrany osobných údajov
v súlade s nariadením 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) (ďalej aj ako „GDPR“) si plníme
informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.
Túto informáciu Vám predkladáme v súvislosti s Vašou žiadosťou o prijatie do zamestnania.
Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pri spracúvaní
Vašich osobných údajov ako uchádzač o zamestnanie ste dotknutou osobou t.j. osobou o ktorej sú
spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Prevádzkovateľ:
spoločnosť HDO SK, s.r.o., so sídlom: Vansovej 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 827 441, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44851/B.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním
Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu, a to e-mailom
na: info@hdosk.sk. Vaše práva si môžete uplatniť aj písomne doručením na adresu prevádzky
prevádzkovateľa HDO SK, s.r.o., Prostredná 14, 907 01 Myjava.
Na základe Vašej žiadosti, ktorou sa uchádzate o zamestnanie spracúvame o Vás nasledovné údaje:
Osobné údaje
Osobné údaje v rozsahu zaslaného životopisu ako aj ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytujete
spolu so žiadosťou o zamestnanie.
Účel spracovania: na účel výberového konania a na účel zaradenia do evidencie uchádzačov
o zamestnanie.
Spracúvanie na účel výberového konania:
Tento účel zahŕňa činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti
o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o
prijatí resp. neprijatí).
Právny základ:
V tomto prípade je spracúvanie nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali
opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Spracúvanie Vašich údajov je nevyhnutné pre vykonanie opatrení (kontrolu) pred nástupom do
zamestnania. Bez toho nie je možné uzatvoriť pracovnú zmluvu.
Doba uchovávania:
Vaše osobné údaje spracúvané na tento účel uchovávame do ukončenia výberového konania.
Spracúvanie na účel zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie:
V prípade, ak nám udelíte svoj súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel, budeme
Vaše osobné údaje uchovávať aj po skončení výberového konania v evidencii uchádzačov
o zamestnanie a kontaktovať Vás v prípade realizácie ďalších výberových konaní na pracovnú
pozíciu, ktorá by zodpovedala Vašej kvalifikácii.
Právny základ:
V tomto prípade ide o spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a)
GDPR.
Súhlas je dobrovoľný. Bez udelenia Vášho súhlasu Vás žiaľ nemôžeme zaradiť do evidencie
uchádzačov o zamestnanie. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uvedenom pred jeho odvolaním.
Doba uchovávania:
Vaše osobné údaje spracúvané na tento účel uchovávame po dobu 3 rokov (alebo do odvolania
Vášho súhlasu).

Príjemcovia Vašich osobných údajov
Ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje na uvedené účely aj prostredníctvom externých
konzultantov v oblasti personalistiky (sprostredkovatelia).
Prenos Vašich údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania.
Vaše práva
Pokiaľ ide o spracúvanie Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:
-

-

-

-

právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR (máte právo na poskytnutie
potvrdenia o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje a právo získať prístup k Vašim osobným
údajom a informácie v rozsahu podľa článku 15 GDPR)
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR (máte právo na opravu osobných
údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné)
právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR (máte právo dosiahnuť
u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov; toto Vaše
právo posúdime z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR)
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR (máte právo na
to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý
z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR)
právo na prenos osobných údajov podľa čl. 20 GDPR (za podmienok uvedených v čl. 20
GDPR máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi).

Máte tiež právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.
Zodpovedná osoba: Andrea Gerdes
Kontakt pre HDO SK: info@hdosk.sk

