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Spracovateľská činnosť: Spracúvanie osobných údajov uchádzačov
o zamestnanie
a. Účel spracúvania osobných údajov:
Plnenie povinností zamestnávateľa pri výbere zamestnanca a následných povinností súvisiacich
s uzatvorením pracovného pomeru alebo obdobného vzťahu.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (uzatvorenie pracovnej zmluvy). Spracúvanie
osobných údajov je súčasne zákonnou požiadavkou, pričom je nevyhnutné na splnenie
nasledovných zákonných povinností:
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov,
- zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť výber zamestnanca
a následne uzavrieť pracovný pomer alebo obdobný vzťah.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
-

Kategórie spracúvaných osobných údajov:
o uchádzači o zamestnanie:
 titul, meno, priezvisko,
 kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail),
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 motivačný list,
 dosiahnuté vzdelanie,
 priebeh predchádzajúcich zamestnaní,
 životopis

-

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
o uchádzači o zamestnanie,
o web portál www.profesia.sk.

d. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ktorí neboli prijatí do zamestnania sú vymazávané
bezodkladne po rozhodnutí o neprijatí do zamestnania.
Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli prijatí do zamestnania budú uchovávané
v osobnom spise v súlade s požiadavkami relevantných zákonov upravujúcich pracovnoprávne
vzťahy a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach do dovŕšenia veku zamestnanca
70 rokov a následne zlikvidované.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na web stránke DataCentra, a to v rozsahu mená
a priezviská úspešných uchádzačov na pozíciu vedúceho zamestnanca.

f.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
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