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POUČENIE UCHÁDZAČOV
O ZAMESTNANIE
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Kto je prevádzkovateľom?
Prevádzkovateľom sa rozumie naša spoločnosť:
ESPIK Group s.r.o.
133
065 43 Orlov
Slovenská republika
IČO: 46 754 768
teda právnická osoba, ktorá bude spracúvať Vaše osobné údaje 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) a Zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Kto sa rozumie dotknutou osobou?
Dotknutou osobou ste Vy ako osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané
prevádzkovateľom.
Čo je to poučenie dotknutej osoby?
Toto poučenie vysvetľuje ako budeme nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste
nám poskytli a zároveň uvádza Vaše práva súvisiace so spracovaním osobných údajov.
Poskytovanie osobných údajov
Poskytovanie Vašich osobných údajov v rozsahu a na účely uvedené nižšie je
požiadavkou, ktorá je potrebná na prípadné uzavretie pracovnej zmluvy. Možným
následkom neposkytnutia osobných údajov v rozsahu požadovanom prevádzkovateľom je
nemožnosť prevádzkovateľa dosiahnuť nižšie uvedené účely, nemožnosť evidovať Vás
ako uchádzača o zamestnanie v našej spoločnosti a prípadná strata Vašej možnosti byť
oslovený v budúcnosti s ponukou práce v našej spoločnosti.
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Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov?
Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom:







zaradenia dotknutej osoby do výberového konania,
vytvorenia a udržovania databázy uchádzačov o zamestnanie,
nájdenia vhodného a kvalifikovaného zamestnanca a na účely jeho prípadného
oslovenia zo strany prevádzkovateľa, ak tento v budúcnosti prejaví záujem o
oslovenie uchádzača o zamestnanie,
poskytnutia osobných údajov a informácií uvedených v profesijnom životopise a
doplňujúcej dokumentácii predloženej prevádzkovateľovi alebo poskytnutých v rámci
komunikácie s prevádzkovateľom osobám priamo alebo nepriamo ovládaným
prevádzkovateľom za vyššie uvedenými účelmi, najmä za účelom prípadného
oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť,
prípadného overenia informácií poskytnutých v profesijnom životopise a doplňujúcej
dokumentácii predloženej prevádzkovateľovi a overenia osobných referencií u tretích
osôb, ktorými môžu byť najmä súčasný alebo predchádzajúci zamestnávateľ
dotknutej osoby alebo iná osoba uvedená ako referenčná osoba v údajoch dotknutej
osoby poskytnutých prevádzkovateľovi.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?
Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje o
uchádzačovi o zamestnanie:
1. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
2. zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
3. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
4. zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
5. zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;
6. oprávnený záujem prevádzkovateľa;
7. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;
8. súhlas uchádzača o zamestnanie.
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Aké osobné údaje sú zbierané?
Za účelom vedenia personálnej agendy o uchádzačoch o zamestnanie sú o Vašej osobe
zbierané nasledovné osobné údaje:












akademické tituly, meno a priezvisko;
fotografia;
údaje o predchádzajúcich zamestnávateľoch;
osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, v profesijnom životopise,
v motivačnom liste a ďalšej dokumentácii zaslanej Spoločnosti na účely uchádzania
sa o zamestnanie;
osobné údaje spracúvané na potvrdeniach a osvedčeniach o absolvovaných skúškach
a získanom vzdelaní a o vzdelávacích aktivitách;
informácie o absolvovaných školeniach, kurzoch, tréningoch a pod.;
osobné údaje získané pri osobnom pohovore v Spoločnosti;
pracovné zaradenie;
telefónne číslo;
adresu elektronickej pošty;
podpis;

pričom uvedené osobné údaje môžu, ale nemusia byť spracúvané našou spoločnosťou.
Naša spoločnosť ako potenciálny budúci zamestnávateľ spracúva iba osobné údaje, na
ktorých spracovanie bol našej spoločnosti udelený súhlas s ich spracúvaním a ktorých
spracúvanie je nevyhnutné na vyššie uvedené účely spracúvania osobných údajov.
S akými inštitúciami sú zdieľané Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané:



s osobami priamo alebo nepriamo ovládanými našou spoločnosťou (najmä dcérske a
sesterské spoločnosti) za vyššie uvedenými účelmi, najmä za účelom prípadného
oslovenia uchádzača s ponukou na pracovnú príležitosť;
s tretími osobami, ktorými môžu byť najmä Váš súčasný alebo predchádzajúci
zamestnávateľ alebo iná osoba uvedená ako referenčná osoba v údajoch Vami
poskytnutými našej spoločnosti, a to za účelom overenia informácií poskytnutých vo
Vašom profesijnom životopise a doplňujúcej dokumentácii a Vašich osobných
referencií.
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Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa
neuskutočňuje.
Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?
Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu splnenia účelu, na ktorý nám boli
poskytnuté, resp. po dobu odvolania súhlasu v prípade údajov, ktoré spracúvame na
základe Vami udeleného súhlasu.
K podrobnostiam o dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás môžete požiadať
kedykoľvek a akokoľvek.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou
prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k
vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na
spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa,
v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo
zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s
pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných
úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia
dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná
zabezpečovať zálohovanie 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) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov.
Aké máte práva?




Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe
Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať
elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu
alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás
máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej
forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto
informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté
elektronicky, ak to bude technicky možné.
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Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť,
úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že
údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte
nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich
osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už
viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však
potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme
mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej
žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás
požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď
si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si
myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o
prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho
výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás
získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných
strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na
našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý
legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše
osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa
domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne,
môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/
3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade
podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania
Ako odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov?
Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie iba
v prípade, ak ste s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním
Vašich osobných údajov súhlasili. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné
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odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne, prostredníctvom e-mailu,
alebo poštou na adresu prevádzkovateľa.
Odvolať možno súhlas aj jednotlivo na niektorý z osobných údajov alebo súhrnne. Po
odvolaní súhlasu nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne
zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov,
na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe
zákona alebo na plnenie zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba.
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