OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2016/679 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 len ako „Nariadenie“)
1.

Prevádzkovateľ: Slevomat.cz, s.r.o. konajúci v Slovenskej republike prostredníctvom
Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05
Bratislava, IČO: 46 031 103, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Po, vložka číslo: 1938/B.

2.

Sprostredkovateľ:
sprostredkovateľa

3.

Účel spracúvania osobných údajov: Osobné údaje budú spracúvané za účelom
uchádzania sa o zamestnanie u prevádzkovateľa, uskutočnenia výberového konania
vrátane pohovoru a vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.

4.

Zoznam spracúvaných údajov: Osobné údaje uvedené v životopise, žiadosti o prijatie
do zamestnania, ich prílohách alebo iným spôsobom, najmä v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, titul, dosiahnuté vzdelanie, jazykové znalosti,
predchádzajúci zamestnávatelia a prax, telefonický kontakt a e-mailová adresa.

5.

Právny základ spracúvania osobných údajov: osobné údaje sú spracované podľa
článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia na základe súhlasu uchádzača o zamestnanie ako
dotknutej osoby.

6.

Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje:
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Uchádzač môže svoj súhlas kedykoľvek
odvolať zaslaním elektronicky na adresu elektronickej pošty privacy@zlavomat.sk alebo
písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

7.

Doba uchovávania osobných údajov: Súhlas so spracovaním osobných údajov je
poskytovaný na dobu 3 rokov od jeho udelenia. Po uplynutí tejto doby budú osobné
údaje automaticky vymazané z informačného systému prevádzkovateľa.

8.

Prenos osobných údajov: Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

9.

Okruh príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené: Osobné údaje budú
sprístupnené iba oprávneným osobám, ktoré sú zamestnancami prevádzkovateľa
oprávnenými vykonať výber zamestnancov, najmä vedúci organizačnej zložky, HR
Manager a HR Specialist.

Osobné

údaje

nebudú

spracovávané

prostredníctvom

10. Automatizované rozhodovanie: Prevádzkovateľ pri obsadzovaní voľných pracovných
pozícií nevykonáva úplné automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Prevádzkovateľ však môže využívať čiastočne automatizované rozhodovanie, kedy za
účelom vyhľadania vhodného kandidáta zadá do informačného systému rozhodné kritéria
ako napr. vzdelanie, prax, jazykové schopnosti a pod., aby takto automatizovanými
prostriedkami vyselektoval kandidátov, ktorí spĺňajú zvolené kritériá. Následné výberové
konanie však už pokračuje osobným výberom a selekciou vykonanou zamestnancami
prevádzkovateľa vykonávajúcimi výber zamestnanca.
11. Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má tieto práva:

a) právo na prístup k osobným údajom – právo vyžadovať potvrdenie, či
prevádzkovateľ spracováva osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup
k týmto osobným údajom a určitým informáciám o tom, ako sú spracovávané.
b) právo na opravu - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez
zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
c) právo na vymazanie – dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie údajov, ktoré
o nej prevádzkovateľ spracováva. Existujú však situácie, kedy povinnosť
spracovávania osobných údajov (i) vyžaduje zákon, (i)) je to potrebné na účely
archivácie alebo (iii) na uplatňovanie právnych nárokov. V takýchto prípadoch
nemôže byť žiadosti o výmaz osobných údajov vyhovené.
d) právo namietať spracovávanie - pokiaľ sa spracovávanie osobných údajov
prevádzkovateľom opiera o oprávnený záujem prevádzkovateľa (a nie o iný dôvod
spracovávania) alebo sa týka priameho marketingu, dotknutá osoba má právo vzniesť
námietku proti spracovaniu osobných údajov
Pokiaľ chce dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek svoje právo, môže zaslať e-mail na
elektronickú adresu prevádzkovateľa privacy@zlavomat.sk.
Dotknutá osoba má taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
12. Kontakt: Dotknutá osoba sa môže obrátiť so svojimi otázkami ohľadom tohto
oznámenia o ochrane osobných údajov zaslaním e-mailu na adresu
privacy@zlavomat.sk alebo zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2016/679 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 len ako „Nariadenie“)
Zaslaním životopisu a jeho príloh udeľujem súhlas spoločnosti Slevomat.cz, s.r.o. konajúci
v Slovenskej republike prostredníctvom Slevomat.cz, s.r.o. - organizačná zložka
Slovensko, so sídlom Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, IČO: 46 031 103, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1938/B (ďalej len
ako „Prevádzkovateľ“) na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v životopise,
žiadosti o prijatie do zamestnania, ich prílohách alebo iným spôsobom za účelom zaradenia
do evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenom prevádzkovateľom a realizácie
výberových konaní na voľné pracovné pozície po dobu 3 rokov od udelenia tohto súhlasu.
Osobné údaje, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi sú pravdivé, úplné a aktuálne

