
PERSONÁLNA AGENDA 
  
Osobné údaje ktoré spracúvame:  
Kontaktné a profesijné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, údaje 
uvedené v životopise, motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie, údaje o vzdelaní, praxi a iných zručnostiach 
uchádzačov o zamestnanie, fotografia (dobrovoľný údaj)  
  
Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje: 
Výberové konania: Osobné údaje na účely výberového konania spracúvame na základe Vašej žiadosti o prijatie 
do zamestnania (predzmluvné vzťahy).   
Vedenie databázy uchádzačov: Ak pri odoslaní žiadosti o zamestnanie nám poskytnete súhlas so spracúvaním 
osobných údajov na účely zaradenia do databázy uchádzačov zaradíme vás do našej databázy uchádzačov o 
prácu za účelom opakovaného kontaktovania. Osobné údaje na účely zaradenia do databázy uchádzačov 
spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.  
Vedenie databázy zamestnancov: Ako zamestnanec nám pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu poskytnete 
písomne súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely spracovania miezd a plnenia úloh podľa zákona. 
Osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.  
 
Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:  
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 6 mesiacov po ukončení výberového konania. Ak Vás 
neprizveme do výberového konania Vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme.   
Ak ste nám poskytli súhlas so zaradením do databázy uchádzačov budeme Vaše osobné údaje uchovávať 2 roky 
po roku v ktorom boli získané. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  Vašich 
osobných údajov.   
Ak ste nám poskytli súhlas so zaradením do databázy zamestnancov budeme Vaše osobné údaje uchovávať po 
dobu trvania zmluvného vzťahu a po skončení pracovnoprávneho vzťahu po dobu vyplývajúcu z osobitného 
zákona.   
  
Ste povinní nám osobné údaje poskytnúť?  
Poskytnutie osobných údajov na účely výberového konania je povinné. V prípade neposkytnutia osobných 
údajov Vás nemôžeme prizvať do výberového konania.  
Poskytnutie osobných údajov na účely zaradenia do databázy uchádzačov je dobrovoľné.    
Poskytnutie osobných údajov na účely zaradenia do databáze zamestnancov je povinné. V prípade 
neposkytnutia osobných údajov s Vami nevieme uzatvoriť pracovnoprávny vzťah 
 
S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?  
Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene na základe zmluvných pokynov:  
- externí účtovní poradcovia 
  
Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.  
 

Platné od 25.5.2018 

 
  
 


