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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV_uchádza či 
 

Zamestnávateľ, ktorý realizuje výberové konanie získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby teda od 
Vás ako uchádzača o zamestnanie a na základe toho si plníme túto informačnú povinnosť podľa Čl. 13 
GDPR. Táto informačná povinnosť sa plní formou prílohy listu k pozvánke na výberové konanie.  

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že v našej organizácií dodržujeme pravidlá, ktoré stanovujú, aký 
zamestnanec alebo ktoré oddelenie má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže 
spracúvať.  

Pokiaľ by Vám po prečítaní dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám 
ktorýkoľvek pojem alebo časť dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť 
písomne na e-mailovej adrese gdpr@sbd3ke.sk alebo na adrese SBD III Košice, Furčianska 60/1013, 040 
14 Košice. 

1.Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov. 

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje 
účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.  

Prevádzkovateľom osobných údajov je SBD III Košice, so sídlom Furčianska 60/1013, 040 14 Košice, 
IČO: 00 222 089, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel : Dr, vložka č. 914/V. 

Na SBD III Košice sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese gdpr@sbd3ke.sk  alebo na adrese 
SBD III Košice, Furčianska 60/1013, 040 14 Košice. 

SBD III Košice má tiež určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, čiže Data Privacy 
Officer, ktorý dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Na túto zodpovednú osobu sa môžete 
kedykoľvek obrátiť písomne na e-mailovej adrese gdpr@sbd3ke.sk  alebo poštou na adrese SBD III 
Košice, Furčianska 60/1013, 040 14 Košice. 

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za 
ich riadne a zákonné spracúvanie. Voči nám, ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, môžete 
uplatňovať práva, o ktorých sa hovorí v samostatnej kapitole č. 7. 

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba 
v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania. 

 
2. Účely spracúvania osobných údajov. 

Účel spracúvania: Zamestnávateľ je oprávnený na účel výberového konania na konkrétnu pozíciu 
spracúvať osobné údaje uchádzača o zamestnanie.  
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Právny základ spracúvania: 

Zákonník práce č. 311/2001 Z.z.. Výberové konanie smeruje k uzatvoreniu pracovnej zmluvy s jednym 
z uchádzačov a považuje sa teda za predzmluvný vzťah, ktorý upravuje zákon č. 311/2001 Z.z.. 

3. Príjemcovia/Kategórie príjemcov 

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ/ zamestnávateľ/ a jeho zamestnanci. Uvedení zamestnanci 
sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania 
mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám 
platných právnych predpisov v Slovenskej republike. 
 
4. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje. 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania výberového konania.  Po ukončení výberového konania 
sú materiály minimalizované skartovaním, výmazom príloh z mailových doručení alebo vrátené 
v papierovej podobe na adresu neúspešného uchádzača. Doba uchovávania mailovej adresy , z ktorej bola 
reakcia na výberové konanie zasielaná vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, 
počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich 
databáz a informačných systémov. 

5. Prenos údajov. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa. 

6. Získavanie osobných údajov.  

Osobné údaje získavame: 

• priamo od dotknutej osoby – uchádzača o zamestnanie. 
 

7. Práva, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. 
Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva: 

 Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov 

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj 
zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných 
údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do 
tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovateľa, možnosť obrátiť sa na 
Úrad na ochranu osobných údajov. 
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Právo na prístup k osobným údajom 

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup 
k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo 
kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať 
sťažnosť na Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie a záruky  prípade prenosu osobných údajov 
do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných 
osobných údajov. 

Právo na opravu   

Ak spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje alebo ste napríklad zmenili občiansky preukaz, 
informujte nás a my Vaše osobné údaje opravíme. 

Pravo na výmaz (právo byť zabudnutý) 

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. 
Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože SBD 
III Košice môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné 
údaje ponechať.  

Právo na obmedzenie spracúvania 

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo 
osobné údaje zablokovali. 

Právo na presnosť údajov 

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme 
Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné 
významné prekážky, Vami určenému subjektu. 

Právo namietať 

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore 
s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa na nás 
a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu. 

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na 
dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12,  
820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel.č.: +421/2/3231 3220, webové stránky 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/. 
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9. Kde môžete svoje práva uplatniť a ako sú spoplatnené.       
 
Jednotlivé práva môžete uplatniť u SBD III Košice, a to objasnením Vašej požiadavky, e-mailom na 
adresu gdpr@sbd3ke.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu spoločnosti Furčianska 60/1013, 040 14 
Košice.  
Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola 
žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať 
primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných 
informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných 
údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady. 
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr do 
jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí 
predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane dôvodu Vás budeme informovať. 
 
Verejnoprávne orgány 
SBD III Košice vrátane jej zamestnancov je povinné dodržiavať povinnosť mlčanlivosti. Výnimkou z tejto 
povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektom verejnej správy a iným 
subjektom, ktorí sú na to oprávnení zo zákona. 
 
10. Kde nás môžete kontaktovať. 
 
Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás 
kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese gdpr@sbd3ke.sk alebo písomne na adrese SBD III Košice, 
Furčianska 60/1013, 040 14 Košice. 
 
Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 24.05.2018 


