Informácie o spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej aj „Nariadenie GDPR“ ) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej aj „Zákon“ ).

Vám týmto poskytujeme nasledujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nami, ako prevádzkovateľom.
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
HRIADEĽ, spol. s r.o., Cabajská cesta 28A, Nitra 949 01, IČO: 31 444 334, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra., oddiel: Sro, vložka č. 1906/N,
telefonický kontakt: +421 37 6921704,
email: hriadel@hriadel.sk.
Kontaktné údaje Zodpovednej osoby: Ing. Ernest Mészáros, Záhradnícka 22, Hurbanovo 947 03, telefonický kontakt:
+ 421 905 430 552, email: meszaros.emba@gmail.com .

1. Spracúvané osobné údaje:
Nasledujúca tabuľka znázorňuje prehľad kategórií osobných údajov, ktoré sú od Vás získavané ako aj v
každom prípade s tým súvisiace:
• Účely, na ktoré majú byť osobné údaje spracúvané a právny základ pre ich spracúvanie
• Prípadných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov
• Dobu uchovávania, alebo ak to nie je možné kritéria na určenie tejto doby
Osobný údaj

Účel spracúvania

Právny základ

Titul, meno a priezvisko,
dátum narodenia,
adresa bydliska,
najvyššie dosiahnuté
vzdelanie, údaje o
priebehu doterajšej
kariéry, osobné údaje
týkajúce sa
bezúhonnosti,
kontaktné údaje v
rozsahu telefónne číslo
a e-mailová adresa

Uloženie
životopisu,
motivačného listu
do databázy
uchádzačov o
zamestnanie

Súhlas dotknutej
osoby

Príjemcovia,
kategória príjemcov
Nie sú

Doba
uchovávania
Osobné
údaje sa
uchovávajú
na dobu do
odvolania
alebo max.
na dobu 12
mesiacov.

2. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany:
Pokiaľ je spracúvanie údajov z predchádzajúce j tabuľky nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov
nás ako prevádzkovateľa alebo tretej strany, tak nasledujúci zoznam Vám poskytne prehľad oprávnených
záujmov, pre účely ktorých vykonávame spracúvanie osobných údajov my alebo tretia strana.

Osobný údaj
-

Oprávnený záujem
-

3. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť spracúvané osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie.
4. Dotknutá osoba má okrem iného aj nasledovné práva:
• Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby podľa
čl. 15 Nariadenia GDPR,
• Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia GDPR,
• Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia GDPR
• Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR
• Právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona.

Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže:
➢ nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami
a slobodami dotknutej osoby,
➢ dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5. Informácie v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia GDPR:
V súlade s vyššie uvedeným článkom Nariadenia GDPR je prevádzkovateľ povinný Vás informovať:
• či sa poskytovanie údajov vyžaduje na základe zákona alebo zmluvy, alebo sa vyžaduje pre uzavretie
zmluvy,
• či ste povinný poskytnúť údaje, a
• aký možný dôsledok by nastal v prípade neposkytnutia údajov.

Požadované informácie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Osobný údaj

Titul, meno a priezvisko,
dátum narodenia,
adresa bydliska,
najvyššie dosiahnuté
vzdelanie, údaje o
priebehu doterajšej
kariéry, osobné údaje
týkajúce sa
bezúhonnosti,
kontaktné údaje v
rozsahu telefónne číslo a
e-mailová adresa

Právny predpis /
zmluva

-

Vyžadované pre
uzatvorenie zmluvy

Povinnosť
poskytnúť
údaje

nie

nie

Dôsledky
vyplývajúce z
neposkytnutia
osobných údajov
Nemožnosť
uchovania
predmetných údajov
v databáze
uchádzačov
prevádzkovateľa aj
po skončení
výberového konania
a prípadného
oslovenia uchádzača
pri uvoľnení
pracovnej pozície

6. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa pri spracúvaní osobných údajov
prevádzkovateľa sa nevykonáva.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle
prevádzkovateľa www.hriadel.sk v časti GDPR .

