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PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA (UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE) 
 

VÁŽENÍ UCHÁDZAČI, 
 
V TÝCHTO PODMIENKACH OCHRANY SÚKROMIA VÁM CHCEME POSKYTNÚŤ PODROBNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH 
OSOBNÝCH ÚDAJOV V PODMIENKACH NAŠEJ SPOLOČNOSTI A SKUPINY ASBIS. TIETO PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA 
VYSVETĽUJÚ TRANSPARENTNÝM A PREHĽADNÝM SPÔSOBOM INFORMÁCIE PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY EÚ 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O VOĽNOM POHYBE 
TAKÝCHTO ÚDAJOV (ĎALEJ AKO „GDPR“). PREČÍTAJTE SI, PROSÍM, NIŽŠIE UVEDENÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH 
OSOBNÝCH ÚDAJOV. NAŠA SPOLOČNOSŤ SA ZAVÄZUJE ZODPOVEDNE ZAOBCHÁDZAŤ S INFORMÁCIAMI, KTORÉ O VÁS 
ZHROMAŽĎUJEME A UCHOVÁVAME. TOTO JE PREHĽAD O TOM, AKO NAKLADÁME S VAŠIMI INFORMÁCIAMI A VAŠIMI PRÁVAMI. 
 

 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A KDE SA NA NÁS MÔŽETE OBRÁTIŤ? 

1. Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých budú spracúvané Vaše osobné údaje, je spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o., 
so sídlom Tuhovská 33, Bratislava 831 06, IČO: 31 382 541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
Sro, vložka č. 7820/B, ktorá je v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR považovaná za prevádzkovateľa (ďalej len ako „Spoločnosť“ alebo 
aj ako „Prevádzkovateľ“). 

2. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov použite našu e-mailovú 
adresu mojedata@asbis.sk alebo nám napíšte na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu Spoločnosti. 

3. S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do 
funkcie aj zodpovednú osobu Nina Elonova, Corporate lawyer, ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, pričom Vám je 
k dispozícii prostredníctvom emailu: mojedata@asbis.sk. 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME? 

4. Sme o Vás oprávnení zhromažďovať nasledujúce informácie a spracúvať nasledujúce osobné údaje, či už tieto informácie 
poskytujete Vy, alebo tretia strana: 

Osobné informácie, údaje o vzdelaní, údaje o pracovných skúsenostiach - Vaše osobné informácie, vrátane Vášho mena a 
priezviska, pohlavia, dátumu narodenia, miesta narodenia, štátu narodenia, štátnej príslušnosti, rodinného stavu, histórie 
predchádzajúcich zamestnaní pozostávajúcej okrem iného zo dňa začatia a skončenia pracovného pomeru, názvu 
zamestnávateľa, pracovnej pozície, odvetvia, štátu a údajov o vzdelaní, ako začiatok a ukončenie vzdelávania, inštitúcie, 
diplomu/osvedčenia, štátu, trvania štúdia; resp. údaje v rozsahu poskytnutom vo Vami zaslanom životopise uchádzača; 

Kontaktné údaje - Vaše kontaktné údaje, vrátane adresy Vášho bydliska, telefónneho čísla, súkromnej e-mailovej adresy. 

NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE?  

5. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je posúdenie Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej pozície 
a prípadne uzatvorenie pracovného pomeru so Spoločnosťou. Právnym základom pre toto spracúvanie sú predzmluvné vzťahy 
podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.  

6. V prípade, ak by ste neuspeli pri získaní pracovného miesta v Spoločnosti, o ktoré ste sa uchádzali, ale Spoločnosť by Vás 
chcela v budúcnosti osloviť s pracovnou ponukou účelom spracúvania Vašich osobných údajov je evidencia vhodných 
potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je Váš slobodný a jednoznačne udelený 
súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V súčasnosti však Spoločnosť neuchováva 
osobné údaje potenciálnych uchádzačov a po skončení výberového konania na obsadzovanú pozíciu dochádza k likvidácii 
osobných údajov. V prípade, ak ste uchádzačom o zamestnanie, ktorého osobné údaje nám poskytuje iná fyzická osoba (napr. 
Váš známy, rodinný príslušník, priateľ a pod.) právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je Váš písomný 
súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa dopĺňa na území Slovenskej republiky GDPR. V tomto prípade, ak z Vašej strany 
nebude udelený súhlas alebo splnomocnenie s takýmto poskytnutím, Vaše osobné údaje od tretej strany neprevezmeme 
a nebudeme ďalej spracúvať. V prípade náhodne získaných osobných údajov, ktoré sme nepožadovali na žiadny účel, spravidla 
zabezpečujeme ich bezodkladnú likvidáciu.  
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ODKIAĽ ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

7. Vaše osobné údaje získavame od Vás alebo od tretích strán, ako sú napríklad personálne agentúry, ktorým ste dali súhlas na 
poskytnutie Vášho životopisu našej Spoločnosti. 

KTO OKREM ASBIS JE EŠTE OPRÁVNENÝ SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

8. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných 
partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre 
našu Spoločnosť a skupinu ASBIS vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové 
riešenia alebo iné služby, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.  

9. Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú zamestnanci našej Spoločnosti a obchodní partneri, ktorí majú postavenie 
dodávateľov Spoločnosti, ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich osobných 
údajov. Všetci príjemcovia v postavení sprostredkovateľov sú právne zaviazaní dodržiavať o Vašich osobných údajoch 
mlčanlivosť.  

10. V prípade dodávateľov, ktorí pre potreby Spoločnosti spracúvajú Vaše osobné údaje ako sprostredkovatelia Spoločnosť 
zabezpečila zvýšenie právnych záruk pre ochranu Vašich osobných údajov uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 28 ods. 3 
GDPR. Medzi hlavné skupiny našich sprostredkovateľov patria: (i) personálne agentúry, (ii) spoločnosti poskytujúce služby 
správy registratúry a archívnictva, (iii) externé spoločnosti zabezpečujúce služby pri vývoji a podpore interných systémov, 
poskytovatelia hostingu, poskytovatelia služieb dátového centra, (iv) poskytovatelia cloudových služieb, (v) doručovatelia 
a spoločnosti poskytujúce kuriérske služby. Bližšie informácie o našich aktuálnych sprostredkovateľoch Vám kedykoľvek na 
vyžiadanie poskytne HR oddelenie. 

11. Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme žiadnej tretej strane, resp. príjemcom na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné 
účely okrem výnimiek súvisiacich s vymáhaním našich práv voči Vám, resp. v rozsahu v akom ste boli informovaní o takomto 
poskytnutí.  

12. Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci v prípade výkonu ich zákonných oprávnení 
podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle 
GDPR. 

DOCHÁDZA K CEZHRANIČNÉMU PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

13. Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny, ktorá by nezabezpečovala primeranú úroveň ochrany Vašich 
osobných údajov, s výnimkou prípadov, kedy sú naši preverení sprostredkovatelia usídlení v tretej krajine mimo EÚ/EHP. 
V takom prípade Vám garantujeme, že sme zabezpečili, aby boli prijaté primerané záruky v čl. 44 a nasl. GDPR.  

DOCHÁDZA V PODMIENKACH ASBIS K AUTOMATIZOVANÉMU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV S PRÁVNYM ÚČINKOM NA VÁS? 

14. Vaše osobné údaje nie sú vo všeobecnosti spracúvané výlučne automatizovaným (napr. výlučne softvérovým spôsobom), ale 
vždy sa na ich spracúvaní podieľa aj náš vyškolený a poučený zamestnanec. Naša Spoločnosť teda nevykonáva také 
spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným 
podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných 
údajov. 

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

15. O Vašich údajoch vedieme záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné na účel, na ktorý sme ich získali a na všetky ostatné 
povolené prepojené účely (takže ak sa osobné údaje používajú na dva účely, budeme ich uchovávať až do uplynutia 
posledného obdobia; ale prestaneme ich používať na účel s kratším obdobím, ak dané obdobie už uplynulo).  

16. Vaše osobné údaje sú spracúvané podľa možnosti, tak krátko ako je to len možné. Najčastejšie všetky Vaše osobné údaje, 
ktoré naša Spoločnosť spracúva bezpečným spôsobom zlikvidujeme bezodkladne po skončení výberového konania, pokiaľ 
sme si nevypýtali od Vás súhlas na zaradenie do databázy potenciálnych uchádzačov. V takom prípade Vaše údaje spracúvame 
po dobu platnosti súhlasu (max. 1 rok od jeho udelenia) alebo do odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov. 

17. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený 
našou Spoločnosťou. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria o  ich 
náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými 
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údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje 
bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.  

STE POVINNÍ NÁM POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

18. Vaše osobné údaje spracúvame v predzmluvných vzťahoch. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich 
osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu a Vy nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to 
viesť k zmareniu možnosti vstúpiť do záväzného zmluvného právneho vzťahu s našou Spoločnosťou.  

19. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním podľa článku 6 ods. 1 
písm. a) GDPR môžete ho kedykoľvek odvolať, pričom ste oprávnení použiť taký istý spôsob, akým ste nám súhlas udeľovali. 
Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na požadované účely nikdy nepodmieňujeme možnosťou uzavrieť s ASBIS 
zamestnanecký vzťah. ASBIS Vám vždy garantuje neudelenie súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré 
nesúvisia s uzatvorením alebo plnením pracovno-právneho vzťahu, ktorý máte ako náš zákazník záujem s ASBIS uzatvoriť. 
V prípade pochybností o tom, ako postupovať pri odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nás prosím 
kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v úvodnej časti tohto dokumentu. 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

20. Našej Spoločnosti záleží na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom 
individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti 
kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, 
z ktorej bude zrejmá Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate. Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby určené 
prevádzkovateľovi môžete posielať na adresu sídla Spoločnosti. 

21. S účinnosťou od 25. mája 2018 budete mať k dispozícii nové práva, ktoré by Vám mali poskytnúť efektívnejšiu kontrolu 
a prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúva naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ. Konkrétne ide o právo na prístup 
k údajom (článok 15 GDPR), právo na opravu (článok 16 GDPR), právo na vymazanie (článok 17 GDPR), právo na obmedzenie 
spracúvania (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR), právo namietať spracúvanie Vašich osobných 
údajov (článok 21 GDPR) a právo napadnúť rozhodnutie Spoločnosti založené na automatizovanom spracúvaní Vašich 
osobných údajov, ktoré je spojené s právom vyjadriť k tomuto rozhodnutiu Vaše stanovisko a žiadať od Spoločnosti 
preskúmania takéhoto rozhodnutia s ľudským zásahom (článok 22 GDPR). Upozorňujeme, že na výkon týchto práv sa vzťahujú 
niektoré výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách. 

22. Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných 
údajov SR (viac informácií je možné nájsť na webovej stránke (www.dataprotection.gov.sk). 

23. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR môže byť uplatnená na základe písomnej a vlastnoručne podpísanej 
žiadosti zaslanej na adresu sídla našej Spoločnosti. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti Vás môžeme 
požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, v prípade, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako 
písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne v sídle našej Spoločnosti. 

24. Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v tejto časti tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj v sídle 
našej Spoločnosti, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania 
predložením dokladu Vašej totožnosti. 

25. Každá žiadosť o výkon práva dotknutej osoby, ktorá nám bude doručená bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom 
o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti.  

26. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. V prípade, ak by 
sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR máte možnosť podať sťažnosť 
dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom súde. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

27. Spoločnosť vytvorila tieto Podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia 
základných pravidiel, ktoré Spoločnosť a skupina ASBIS dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb. 

28. Spoločnosť pravidelne tieto Podmienky ochrany súkromia reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Podmienok 
ochrany súkromia. Aktuálne verzia je vždy dostupná na internetovej stránke Spoločnosti. 

29. Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018.  

http://www.dataprotection.gov.sk/
http://www.dataprotection.gov.sk/

