1. Oznámenie o spracúvaní osobných údajov voči uchádzačom o zamestnanie
Ďakujeme za prejavený záujem o pracovné miesto v našej spoločnosti. Z dôvodu
potreby zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon
o ochrane OÚ“) si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledujúce informácie.
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť VSK PRO ZEO s. r. o., so sídlom Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO: 36494046, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sr, vložka č. 25499/V, kontaktné údaje:
0915847345, email: gdpr@vskpro-zeo.sk (ďalej ako prevádzkovateľ).
Účelom spracúvania osobných údajov je:
a) Vaše zaradenie do evidencie potenciálne vhodných zamestnancov a následné
kontaktovanie v prípade vytvorenia alebo uvoľnenia pracovného miesta,
b) realizácia procesu výberu, posúdenie vhodnosti Vašej osoby na obsadenie
konkrétneho pracovného miesta a následné uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov podľa písm. a) je Váš súhlas podľa
čl. 6 ods. 1 psím. a) nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane OÚ. V tomto
prípade nie je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, následne však nebude
zaradená do evidencie potenciálne vhodných zamestnancov. Osobné údaje spracúvané na
základe Vášho súhlasu budú uchovávané po dobu 12 mesiacov alebo až do odvolania
udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, podľa toho, ktorá z uvedených
skutočností nastane skôr.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov podľa písm. b) je čl. 6 ods. 1 psím.
b) nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane OÚ, t. j. spracúvanie je nevyhnutné
na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe
žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Poskytnutie osobných
údajov je požiadavkou na zaradenie do výberového konania, v prípade neposkytnutia
osobných údajov nie je možné posúdiť uchádzača o zamestnanie. Rovnako je poskytnutie
osobných údajov požiadavkou na zavedenie predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy a
zároveň tiež zákonnou požiadavkou, v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné s
uchádzačom uzavrieť pracovnú zmluvu. Osobné údaje spracúvané na základe čl. 6 ods. 1
psím. b) nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane OÚ budú uchovávané po
dobu trvania/naplnenia účelu ich spracúvania, t. j. po dobu nevyhnutnú pre posúdenie
vhodnosti a výberu záujemcu-uchádzača na dané pracovné miesto. Následne budú osobné
údaje anonymizované alebo zlikvidované.
Dovoľujeme si Vás poprosiť, aby ste do životopisu, prípadne motivačného listu uvádzali len
informácie relevantné k práci, o ktorú sa zaujímate, resp. na ktorú reagujete. Za také
považujeme najmä:
1.
2.
3.
4.

Meno, priezvisko a titul uchádzača
Dátum narodenia
Adresa trvalého (prípadne prechodného) bydliska (ulica, mesto, PSČ)
Kontaktné údaje: číslo telefónu, adresa elektronickej pošty

5. Pracovné skúsenosti (súčasné a predchádzajúce zamestnanie v rozsahu sídlo
zamestnávateľa, pracovné zaradenie, počet rokov praxe)
6. Dosiahnuté vzdelanie
7. Ostatné znalosti a zručnosti relevantné vo vzťahu k práci, o ktorú sa uchádzate
(získané oprávnenia, osvedčenia, certifikáty)
Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a
boli prevádzkovateľovi poskytnuté dobrovoľne a slobodne.
Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci a iným
subjektom, ak takéto poskytnutie vyplýva z právnych predpisov, alebo je nevyhnutné na
plnenie zmluvy, alebo je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej
osoby alebo inej fyzickej osoby, alebo ak je to výslovne dohodnuté medzi Vami a
prevádzkovateľom alebo na základe Vášho súhlasu.
V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín
mimo územie Európskej únie, ani medzinárodným organizáciám. Získané osobné údaje
nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne na adrese prevádzkovateľa alebo
emailom na gdpr@vskpro-zeo.sk. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u
prevádzkovateľa máte právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom; o opravu, vymazanie
alebo obmedzenie ich spracúvania; právo žiadať ich prenos k inému prevádzkovateľovi
a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov je zverejnené na webovej stránke
prevádzkovateľa http://www.vskpro-zeo.sk/kariera a k dispozícii na nahliadnutie aj v sídle
prevádzkovateľa.

