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Vyhlásenie prevádzkovateľa VZORODEV PRODUKT, s.r.o.
Levočská 2, 081 89 Prešov
telefón: 051/7465 175 mail: info@vzorodevprodukt.sk
o ochrane osobných údajov dotknutých osôb – uchádzačov o zamestnanie
podľa čl. 13 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“) v súlade s
§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste uchádzačom
o zamestnanie v spoločnosti Vzorodev Produkt, s.r.o..
Vzorodev Produkt, s.r.o. vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných
údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje za akých podmienok budeme používať osobné údaje,
ktoré získame od Vás alebo od tretích strán.
V súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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) si pri
spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
•

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu
a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov,
príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných
údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, zoznam vašich práv,
možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR, zdroj spracovávaných
osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a
profilovaniu.
•

Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo
tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
•

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje ktoré sa vás týkajú sú alebo nie sú
spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účele (-och) spracúvania,
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kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období
uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať
sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, informácie o zdroji osobných údajov,
informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a
záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
•

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad meno,
adresu, adresu elektronickej pošty? Prosím, informujte nás o tom a my vaše osobné údaje
opravíme.
•

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých právnymi predpismi stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na
váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože
aj VZORODEV PRODUKT,s.r.o. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné
údaje.
•

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely
alebo si želáte osobné údaje blokovať.
•

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej
spoločnosti a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, odovzdáme
vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom
nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
•

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho
súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a
požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.
Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a
profilovaniu.
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Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete
kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07
Bratislava.
Vaše osobné údaje spracúvame v rámci jednotlivých informačných systémov nasledovne:

1. Evidencia uchádzačov o zamestnanie
a) Účel spracovania osobných údajov
Účel vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prevádzkovateľovi zaslali žiadosti o
prijatie do zamestnania, a to dobrovoľne, na základe výberového konania alebo bez
vypísaného výberového konania so zámerom možného kontaktovania o vyhlásenom
výberovom konaní v budúcnosti v prípade, ak prevádzkovateľ momentálne nemá vhodné
voľné pracovné miesto, alebo ho obsadí iným uchádzačom.

b) Právny základ
§118 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
„Spoločnosť vedie zoznam spoločníkov, do ktorého sa zapisuje meno, bydlisko a rodné číslo
fyzickej osoby spoločníka alebo obchodné meno, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo
právnickej osoby spoločníka s uvedením výšky vkladu a rozsahu jeho splatenia. V prípade
zahraničnej právnickej osoby sa identifikačné číslo uvádza, ak je pridelené; pri zahraničnej
fyzickej osobe sa uvádza jej dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené. Každý
spoločník má právo nahliadať do zoznamu spoločníkov; spoločnosť je povinná na žiadosť
spoločníka vydať mu výpis zo zoznamu spoločníkov.“

c) Kategórie príjemcov
poverení zamestnanci
IT správca

d) Lehoty na vymazanie osobných údajov
1 rok odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania
Bezodkladne po odvolaní súhlasu

e) Kategórie dotknutých osôb
Uchádzač o zamestnanie

f) Kategórie osobných údajov
Údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a ďalších požadovaných dokumentoch
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potvrdzujúcich požadovanú kvalifikáciu, najmä meno, priezvisko, rodné meno, titul,
vzdelanie, pracovná prax, zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia, priebeh
predchádzajúcich zamestnaní, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, trvalý
pobyt, prechodný pobyt, predchádzajúci pobyt, rodinný stav, kontakt – telefonický, e-mail,
číslo OP, resp. cestovného dokladu, iné identifikačné údaje, výpis z registra trestov,
osvedčenie o získanom vzdelaní v odbore.

g) Prenos osobných údajov do tretích krajín
Nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín.

h) Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Nevyužívame automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

2. Správa registratúry
a) Účel spracovania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je správa registratúry ako
riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom
denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov),
zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu
činnosť a uplynuli lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty.

b) Právny základ
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach,
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

c) Kategórie príjemcov
orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov,
audítor,
poverení zamestnanci

d) Lehoty na vymazanie osobných údajov
Korešpondencia - nezahrnutá v iných položkách – 5 rokov
Registratúra - 10 rokov

e) Kategórie dotknutých osôb
dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených
prevádzkovateľom

f) Kategórie osobných údajov
osobné údaje zo všetkých účelov spracúvania vymedzených prevádzkovateľom
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g) Prenos osobných údajov do tretích krajín
Nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín.

h) Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Nevyužívame automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

3. Uplatňovanie práv dotknutých osôb
a) Účel spracovania osobných údajov
Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie žiadostí
fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

b) Právny základ
Čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

c) Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
audítor,
poverení zamestnanci
d) Lehoty na vymazanie osobných údajov
1 rok odo dňa vybavenia žiadosti

e) Kategórie dotknutých osôb
fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom vymedzených účelov
obráti
na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje práva

f) Kategórie osobných údajov
titul, meno a priezvisko,
adresa, bydlisko,
kontaktné údaje,
údaje z príslušného informačného systému, ktorého sa žiadosť o uplatnenie práv týka,

ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie žiadosti o uplatnenie práv
g) Prenos osobných údajov do tretích krajín
Nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín.

h) Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Nevyužívame automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
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