
Informačná povinnosť pre uchádzačov o zamestnanie 

V tejto časti nájdete odpovede na otázky: 
• na aké účely spracúvame osobné údaje 
• na akom právnom základe 
• aké sú kategórie príjemcov osobných údajov 
• aké sú lehoty uchovávania osobných údajov 
• kategórie dotknutých osôb 
• informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane 

profilovania 
• informácie o cezhraničnom prenose osobných údajov 

Aký je účel spracúvania Vašich osobných údajov? 

Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva 
osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených 
právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na 
konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne 
uvedeným účelom. V záujme zachovania transparentnosti a zabezpečenia 
prehľadnosti uvedených informácií sú jednotlivé právne základy a účely 
spracúvania osobných údajov uvedené samostatne, v závere týchto zásad OOÚ, 
rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov. 

Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ 
prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v 
čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo 
iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá 
pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako 
dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia). 

V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje 
Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, 
požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré 
nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich 
spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov 
nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie 
zmluvného vzťahu. 

1. EVIDENCIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 

Aký je účel spracúvania Vašich 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. 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje? 
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o 
ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať 
svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše 
osobné údaje? 

• poverení zamestnanci, 

• IT správca, 

• audítor, 

• advokát 
V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?  

• žiadosti sa neuchovávajú 
Aké sú kategórie dotknutých osôb? 

• uchádzač o zamestnanie 
Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania? 
Neuskutočňuje sa. 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ? 
Neuskutočňuje sa. 

2. SPRÁVA REGISTRATÚRY 

Aký je účel spracúvania Vašich 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. 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje? 
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) 



Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše 
osobné údaje? 

• orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 

• audítor, 

• advokát, 

• poverení zamestnanci 
V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje?  

• Korešpondencia – nezahrnutá v iných položkách 5 rokov 

• Registratúra 10 rokov 
Aké sú kategórie dotknutých osôb? 

• dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov 
vymedzených prevádzkovateľom 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania? 
Neuskutočňuje sa. 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ? 
Neuskutočňuje sa. 

 

3. UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

Aký je účel spracúvania Vašich 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. 

Na akom právnom základe sa spracúvajú Vaše osobné údaje? 
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 

Aké sú kategórie príjemcov – komu poskytujeme alebo môžeme poskytovať  Vaše 
osobné údaje? 

• orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov, 

• audítor, 

• advokát, 

• poverení zamestnanci 



V akých lehotách vymažeme Vaše osobné údaje? 
• 1 rok odo dňa vybavenia žiadosti 
• Po vybavení žiadosti 

Aké sú kategórie dotknutých osôb? 
• fyzická osoba, ktorá sa ako dotknutá osoba v rámci prevádzkovateľom 

vymedzených účelov obráti na prevádzkovateľa so žiadosťou uplatniť svoje 
práva 

Uskutočňuje sa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania? 
Neuskutočňuje sa. 

Prenášame Vaše osobné údaje mimo EÚ? 
Neuskutočňuje sa. 

 


