Ochrana osobných údajov – Uchádzači o zamestnanie
Vážený uchádzač,
keďže ste sa rozhodli uchádzať o zamestnanie v našej spoločnosti, po podaní žiadosti o prijatie do
zamestnania, resp. po začatí výberového konania, je spoločnosť PRODEX za týmto účelom považovaná
za prevádzkovateľa vašich osobných údajov. Nižšie uvádzame ako budeme používať vaše osobné údaje
získané priamo od vás alebo do tretích strán počas výberového procesu na obsadenie voľnej pracovnej
pozície.
V prípade ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako uvádzame, obráťte sa prosím na osobu
zodpovedajúcu za ochranu osobných údajov.
Typy osobných údajov
Keď nám zašlete vašu žiadosť o prijatie do zamestnania, získavame od vás tieto aj tieto informácie:
 kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo
 informácie z vášho životopisu – dátum narodenia, informácie o vašich predchádzajúcich
zamestnaniach, vzdelaní, zručnostiach, jazykových znalostiach a akékoľvek ďalšie informácie,
ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.
 motivačný list – akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste
Okrem toho, v závislosti od pozície, o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie aj od tretích strán
nasledovne:




hodnotenie – môžeme vás požiadať, aby ste absolvovali preverenie vašich schopností, znalostí
a osobnosti. Takéto hodnotenie môžeme vykonať prostredníctvom tretej strany, ktorá s nami
zdieľa výsledky. Pred uskutočnením takéhoto hodnotenia vám poskytneme ďalšie informácie
týkajúce sa vášho konkrétneho prípadu
referencie – môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s vami pracovali
v minulosti. Zjednodušene povedané, budeme tieto osoby kontaktovať, len ak nám poskytnete
ich mená a kontaktné údaje.

Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ bude spracúvavať vaše údaje na nasledovné účely:
 nábor zamestnancov – vaše osobné údaje spracúvame za účelom, aby sme zistili, či ste
kvalifikovaným kandidátom na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate
Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom
Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše osobne údaje s tretími stranami za uvedených okolností:
 na účel získania informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie). Poskytneme im vaše meno
a akékoľvek ďalšie informácie potrebné k tomu, aby nám poskytli relevantné informácie o vás
 vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad
s dodávateľmi služieb (zazmluvnená výberová agentúra a pod.) V takýchto prípadoch
spracúvajú tieto tretie strany vaše osobné údaje len na daný účel a iba v súlade s našimi
pokynmi.
 K vašim osobným údajom budú mať prístup naši oprávnení zamestnanci, kedy je jeho prístup
potrebný na uvedený účel a je oprávnenou osobou resp. osobou, ktorá je viazaná
mlčanlivosťou.
Umiestnenie vašich osobných údajov
K vašim osobným údajom budú mať prístup iba oprávnení zamestnanci spoločnosti PRODEX spol. s r.o..

Uchovávanie vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame iba na určitý čas, pričom k ich vymazaniu a likvidácii dôjde, keď už
nebudú potrebné na účely spracúvania uvedené v tomto dokumente.
To znamená, že vaše osobné údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme
a zlikvidujeme, akonáhle vyberieme vhodného kandidáta – do 5 kalendárnych dní.
Ak na uvedenú pracovnú pozíciu vyberieme vás, budeme vaše osobné údaje uchovávať vo vašej
osobnej zložke.
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu iba v prípade, ak ste nám poskytli súhlas na
spracovanie vašich osobných údajov.
Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame, pretože je to nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý
sledujeme alebo súhlasu, v prípade ak ste nás o to požiadali.
Náš opravnený záujem je prijať kvalifikovaného kandidáta na žiadané pracovné pozície.
Vaše práva ako práva uchádzača o zamestnanie
Právo na prístup
Môžete nás požiadať o informácie
 ako spracúvame vaše osobné údaje
 prečo spracúvame vaše osobné údaje
 aké kategórie osobných údajov spracúvame
 s kým vaše osobné údaje zdieľame
 ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
 aké máte práva
 odkiaľ sme vaše osobné údaje získali (ak nie od vás)
 ak je súčasťou spracúvania automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 ak boli vaše osobné údaje prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA a ako zabezpečíme
ochranu vašich osobných údajov
Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame.
Právo na opravu alebo zmenu
V zmysle správnych informácií o vás, vás žiadame o to, aby ste nám oznámili alebo nás upozornili, ak
sú niektoré z vašich osobných údajov už neaktuálne.
Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie
Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné
údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania
Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti
spracúvaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich
osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracúvanie. To
znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracúvať vaše osobné údaje iba
v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho
iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracúvaní.
Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak je spracúvanie
nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo na prenosnosť údajov
Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe
súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.
Stiahnutie súhlasu
Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že
v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať
svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.
O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné
údaje mohli poskytnúť.
Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie
uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných
údajov a vaše podnety a žiadosti budú preverené.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov: zodpovedna.osoba@prodex.sk
prípadne poštou na adresu PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava.
V prípade podozrenia máte právo na začatie konanie podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov, prostredníctvom dataprotection.gov.sk.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás
skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov

