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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako prevádzkovateľ informačného systému pristupujeme k Vašim osobným údajom zodpovedne
a preto v zmysle Nariadenia 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) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe,
ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných
a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňujeme aj ďalšie potrebné informácie.
Ako prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy uchádzačov
o zamestnanie. Je to dôvod, pre ktorý sa spracúvajú Vaše osobné údaje v našom informačnom systéme
na presne určenom právnom základe, ktorý predstavuje Váš súhlas dotknutej osoby podľa článku 6
ods.1 písm. a) Nariadenia. Účel je konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený, pričom pri
spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9
Nariadenia.
Kategórie dotknutých osobných údajov: údaje zo životopisu a motivačného listu. Doba uchovávania
osobných údajov – po dobu trvania účelu.
Osobné údaje ďalších kategórii dotknutých osôb sú spracúvané v zmysle Zákonníka práce a ďalších
právnych predpisov s tým súvisiacich.
V zmysle zákona o osobných údajoch môže spoločnosť ESPIK Group s.r.o. spracúvať osobné údaje aj
prostredníctvom sprostredkovateľa, a to na základe zmluvy. V zmysle uvedeného spoločnosť ESPIK
Group s.r.o. spolupracuje s firmou zabezpečujúcou účtovnícke činnosti a poradenstvo.
Spoločnosť ESPIK Group s.r.o. môže osobné údaje, ktoré získala a spracúva na základe osobitných
predpisov poskytnúť, preniesť alebo zverejniť tretím stranám, napr. orgánom verejnej moci alebo
subjektom určeným osobitným predpisom.
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracované osobné údaje v našich informačných systémoch pre
konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
•
•

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu pritom
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
V prípade, ak dotknutá osoba zistí, že spracovávané osobné údaje sú nesprávne, má právo
požiadať o opravu alebo doplnenie. Osobné údaje sú priebežne aktualizované a neustále sa
ich snažíme udržiavať presné, úplné, aktuálne a relevantné, a to na základe najnovších
informácií, ktoré máme k dispozícii.

•

Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o potvrdenie, či spracúva jej osobné
údaje, vrátane informácii o tom, ktoré kategórie osobných údajov spracováva, na aký účel sú
osobné údaje používané, komu ich odovzdáva, ako dlho ich uchováva, kde ich získala, akým
príjemcom, alebo kategórii prijímateľov boli osobné údaje sprístupnené, o právach s nimi
spojených.

Spracovanie osobných údajov môže byť obmedzené,
-

ak dotknutá osoba spochybňuje ich presnosť, a to po dobu overenia presnosti,
spracovanie osobných údajov je neoprávnené a dotknutá osoba namiesto vymazania
osobných údajov požaduje obmedzenie spracovania,
prevádzkovateľ osobné údaje už nepotrebuje, ale dotknutá osoba ich požaduje na
preukázanie, výkon alebo obhajobu svojich zákonných nárokov,
dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu, zatiaľ čo prevádzkovateľ overuje
oprávnenosť jej požiadavky.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vymaže,
-

ak už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované,
dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely oprávnených
záujmov a súčasne neexistujú žiadne oprávnené záujmy prevádzkovateľa prevažujúce nad jej,
dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,
osobné údaje boli spracovávané nezákonne,
ich vymazanie je požadované právnymi predpismi.

V prípade údajného porušenia platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov môže
dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27.
UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje
nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok
neuzavretie zmluvného vzťahu.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste
kontaktovali našu zodpovednú osobu:
Mgr. Gabriela Giertli
Tel. č.: 0911 171 586
E-mail: gdpr@espik.sk

GDPR-ochrana osobných údajov
Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), účinné od 25.05.2018.
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