Informácie o spracovaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
1. PREDMET
Ochrana osobných údajov fyzických osôb je v spoločnosti WELEDA spol. s r.o., IČO: 41195078, so sídlom Praha
5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, Česká republika, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom
WELEDA, spol. s r.o., organizačná zložka, IČO: 36 060 909, so sídlom Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava –
Dúbravka (ďalej ako „WLD“ alebo „Zamestnávateľ“), zabezpečovaná v súlade právnym poriadkom Slovenskej
republiky, a to najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o
ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej
ako „GDPR“), a so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), príp. ďalších predpisov
upravujúcich túto problematiku.
Tieto informácie o spracovaní osobných údajov sa vzťahujú na uchádzačov o zamestnanie vo WLD.
2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
Osobný údaj

všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,
teda o vás. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je
možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý
identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový
identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej,
fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo
spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba

akákoľvek fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Prevádzkovateľ

subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov,
vykonáva spracovanie a zodpovedá zaň.

Sprostredkovateľ

subjekt, ktorý na základe zvláštneho
prevádzkovateľom spracováva osobné údaje.

Príjemca

každý subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené; za príjemcu sa
nepovažuje subjekt, ktorý spracováva osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov

akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi
osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonávajú
s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami;
spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie
na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie,
vyhľadávanie,
používanie,
odovzdávanie,
šírenie,
zverejňovanie,
uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a
likvidácia.

zákona

alebo

poverenia

3. ZÁKLADNÉ KONTAKTY
Prevádzkovateľ osobných údajov:
Kontaktné údaje na prevádzkovateľa:

WLD ako zamestnávateľ
Personálne oddelenie WLD, Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava
– Dúbravka
Dozorný úrad: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, IČO: 36064220, so sídlom Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

4. SPRACOVÁVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE A ÚČEL SPRACOVANIA
WLD spracováva osobné údaje uchádzačov o zamestnania v rozsahu nevyhnutnom pre výber uchádzača na
príslušnú pracovnú pozíciu. Ide najmä o tieto osobné údaje uchádzačov, ktoré WLD získava z ich životopisu,
motivačného listu alebo pri osobnom pohovore:
▪ meno a priezvisko
▪ adresa bydliska
▪ kontaktné údaje (e-mail, telefón)
▪ informácie o dosiahnutom vzdelaní
▪ história predchádzajúcich zamestnaní a profesijnej praxe
▪ fotografia (pokiaľ je súčasťou životopisu)
▪ príp. ďalšie dáta uvedené uchádzačom.
5. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spracovávajú príslušní zamestnanci WLD (personalisti a vedúci
zamestnanci, pre ktorých útvar sa výberové konanie robí).
6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB (UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE)
Uchádzači o zamestnanie majú
▪ právo na informácie a vysvetlenie
(pokiaľ vám nie je čokoľvek jasné, neváhajte kontaktovať vedúceho Personálneho oddelenia WLD, email: kariera@weleda.sk)
▪ právo na prístup k osobným údajom
(môžete sa opýtať, aké vaše osobné údaje WLD spracováva, s akým cieľom, aký zákonný dôvod ju na to
oprávňuje, či môžu byť osobné údaje sprístupnené ďalším subjektom atď.)
▪ právo na opravu, resp. doplnenie osobných údajov
(pokiaľ sa domnievate, že WLD spracováva nepresné údaje o vašej osobe, máte právo nás na to
upozorniť a žiadať opravu či doplnenie)
▪ právo na vymazanie osobných údajov
(môžete žiadať, aby WLD vaše osobné údaje vymazala)
▪ právo na obmedzenie nakladania s osobnými údajmi
(môžete žiadať, aby WLD obmedzila nakladanie s vašimi osobnými údajmi, napr. pokiaľ požiadate o ich
opravu alebo doplnenie, a to až dovtedy, kým sa overí presnosť údajov)
▪ právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, pokiaľ nesúhlasíte so spôsobom, akým
sa vaše osobné údaje spracovávajú
(adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: 232 313 214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web:
www.dataprotection.gov.sk).
Všetky otázky, pochybnosti a žiadosti adresujte, prosím, vedúcemu Personálneho oddelenia WLD. Odpoveď
dostanete rovnakým spôsobom, akým ste žiadosť podali, a to bezplatne a bezodkladne, najdlhšie však do
tridsiatich dní od prevzatia žiadosti. Uvedená lehota môže byť predĺžená maximálne o dva mesiace, o čom
budete vopred informovaní. WLD bude vašu žiadosť posudzovať najmä podľa podmienok stanovených podľa
GDPR a je oprávnená žiadosť odmietnuť či požadovať poplatok za administratívne náklady s tým spojené, a to
v prípade, že bude vaša žiadosť zjavne nedôvodná či neprimeraná. S cieľom maximálnej ochrany vašich
osobných údajov a zaistenie toho, aby nedošlo k ich zneužitiu inými osobami či ich odovzdaniu cudzím osobám,
budeme pri podaní žiadosti požadovať overenie vašej totožnosti.1
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Vyžiadaním dodatočných informácií, s ktorých pomocou sa potvrdí vaša totožnosť, alebo požiadavkou na
predloženie žiadosti s vaším úradne overeným podpisom či požiadavkou na predloženie dokladu vašej
totožnosti v prípade ústneho (osobného) podania žiadosti na pobočke WLD.

7. SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sa spracovávajú v elektronickej podobe automatizovaným či neautomatizovaným spôsobom
alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie sa
spracovávajú rovnako, ako osobné údaje ostatných fyzických osôb v súlade s právnym poriadkom Českej
republiky a s vnútornými predpismi WLD.
8. LEHOTA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie vo WLD, ktorí nebudú v rámci výberového konania na príslušnú
pozíciu vybraní, budú po ukončení výberového konania skartované. V prípade, že máte záujem, aby WLD ďalej
spracovávala vaše osobné údaje, aj keď nebudete vybraní v rámci výberového konania na príslušnú pozíciu, je
potrebné udeliť WLD súhlas so spracovaním osobných údajov, a to vyplnením vzoru súhlasu uvedeného ďalej a
jeho zaslaním na e-mail: kariera@weleda.cz spoločne s dokumentmi, ktoré budete zasielať WLD pre prípad
záujmu o príslušnú pracovnú pozíciu.
9. SPÔSOBY ZABEZPEČENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
WLD osobné údaje chráni pomocou technických a administratívnych bezpečnostných opatrení, aby sa znížili
riziká straty, zneužitia, neoprávneného prístupu, zverejnenia a zmien. Niektoré z bezpečnostných opatrení,
ktoré vo WLD používame, sú firewally a šifrovanie dát, fyzické kontroly prístupu do našich dátových centier a
kontroly autorizácie prístupu k informáciám.

Súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie
Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas na to, aby spoločnosť WELEDA
spol. s r.o., IČO: 41195078, so sídlom Praha 5, Lidická 336/28, PSČ: 150 00, Česká republika, podnikajúca na
území Slovenskej republiky prostredníctvom WELEDA, spol. s r.o., organizačná zložka, IČO: 36 060 909, so
sídlom Dúbravčická 1/3600, 841 02 Bratislava – Dúbravka (ďalej ako „WLD“) ako prevádzkovateľ spracovávala
vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.
Rozsah spracovania vašich osobných údajov a účel ich spracovania
WLD bude spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu podľa bodu 4 Informácie o spracovaní osobných údajov
uchádzačov o zamestnanie. WLD bude tieto vaše osobné údaje spracovávať s cieľom kontaktovania vás
v budúcnosti v prípade, že by ste neboli na odpytovanú pozíciu v rámci prebiehajúceho výberového konania u
WLD vybraní a vo WLD by sa uvoľnilo pracovné miesto, na ktoré by ste boli vhodným kandidátom.
Právny základ spracovania osobných údajov a lehota, počas ktorej sa budú vaše osobné údaje spracovávať
Právnym základom spracovania je tento váš súhlas. WLD bude vaše osobné údaje spracovávať v súvislosti
s vyššie uvedeným účelom počas 12 mesiacov od udelenia súhlasu alebo dovtedy, kým ho neodvoláte.
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov a so zasielaním oznámení o prípadnom novom výberovom konaní na
pozíciu vhodnú pre vás podľa týchto podmienok udeľujete dobrovoľne a máte právo ho kedykoľvek odvolať
zaslaním e-mailu na adresu kariera@weleda.sk.
Osoby s prístupom k vašim osobným údajom
K vašim osobným údajom budú mať prístup príslušní zamestnanci WLD (personalisti a vedúci zamestnanci, pre
ktorých útvar sa bude prípadné výberové konanie robiť).
Spôsob spracovania osobných údajov a spôsoby zabezpečenia vašich osobných údajov
Osobné údaje sa spracovávajú v elektronickej podobe automatizovaným či neautomatizovaným spôsobom
alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Osobné údaje sa spracovávajú rovnako ako osobné
údaje ostatných fyzických osôb v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a s vnútornými predpismi
WLD. WLD osobné údaje chráni pomocou technických a administratívnych bezpečnostných opatrení, aby sa
znížili riziká straty, zneužitia, neoprávneného prístupu, zverejnenia a zmien. Niektoré z bezpečnostných
opatrení, ktoré vo WLD používame, sú firewally a šifrovanie dát, fyzické kontroly prístupu do našich dátových
centier a kontroly autorizácie prístupu k informáciám.
Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov
Najmä máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (pozrite vyššie). Podrobnosti k ďalším vašim právam sú
uvedené v bode 6 Informácie o spracovaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie.
V ……………….. dňa …………………..
Podpis:

………………………………………….

Meno a priezvisko:…………………………………………

