Informačná povinnosť prevádzkovateľa
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).
Prevádzkovateľ:

AMTEST Slovakia s.r.o.

Adresa:

Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

IČO:

36 262 871

zapísaný v:

OR OS v Trnave, Oddiel: Sro, vložka číslo: 15119/T

zastúpený:

Ing. Richard Ďuriš - konateľ

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)
Kontaktná osoba:
Meno a priezvisko:

Ing. Richard Ďuriš

Adresa:

Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

Tel. číslo:

0905 978 172

E–mail:

richard.duris@amtest-group.com

(ďalej len ako „Kontaktná osoba“)
Článok I.
Účel spracúvania osobných údajov
1. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností spoločnosti AMTEST Slovakia
s.r.o., ako prevádzkovateľa. Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, čiže
osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely uchádzania sa o zamestnanie
u prevádzkovateľa a výberového konania prevádzkovateľa na základe predzmluvných
vzťahov. Takto získané osobné údaje môžu byť následne potrebné a použité aj na účel
uzatvorenia pracovnej zmluvy s dotknutou osobou. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje
osobné údaje, nie je možné ju zaradiť do konkrétneho výberového konania.
3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzača na účel výberového konania v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska, telefónne číslo, e-mailová
adresa, dátum narodenia, štátne občianstvo, údaje o vzdelaní, údaje o pracovných
skúsenostiach, údaje o v životopise uvedených voľnočasových aktivitách, údaje o jazykovej
a počítačovej gramotnosti, údaje o schopnostiach viesť motorové vozidlo a o vodičských
oprávneniach, k pracovnej pozícii relevantné údaje obsiahnuté v motivačnom liste uchádzača.
Osobné údaje nepotrebné na účel výberového konania prevádzkovateľ nespracúva (najmä nie
údaje, ktorých spracúvanie je zakázané antidiskriminačnými právnymi predpismi, napr. údaje
o náboženskom vyznaní, o rodinnom živote a pod.), okrem ich uchovávania v prípade, ak ich
prakticky nemožno oddeliť od potrebných osobných údajov z dôvodu ich spojenia samotnou
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dotknutou osobou. Uvádzanie nepotrebných osobných údajov prevádzkovateľ uchádzačom
o zamestnanie neodporúča.
4. Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľovi poskytuje obchodná spoločnosť Profesia,
spol. s r. o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO 35800861, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 22949/B, ktorá ich získava priamo
od dotknutých osôb na základe ich aktívnej činnosti. Prístup k osobným údajom dotknutej
osoby budú mať výlučne oprávnené osoby poverené prevádzkovateľom, ktoré ich spracúvajú
na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Článok II.
Doba uchovávania osobných údajov
1. Doba spracúvania osobných údajov na daný účel je určená v rozsahu do riadneho ukončenia
konkrétneho výberového konania, najviac však do troch mesiacov odo dňa získania osobných
údajov od dotknutej osoby, alebo do splnenia účelu uzatvorenia pracovnej zmluvy
s prevádzkovateľom za účelom založenia pracovnoprávneho vzťahu.
Článok III.
Práva dotknutej osoby
1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby
vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby,
ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti
kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
2. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje
nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných
osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez
zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
3. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za
predpokladu, že:
a)

osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)

dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku I. ods. 2;

c)

osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

4. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
a)

napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 6, a to počas obdobia
umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)

spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov
obmedzenie ich použitia;
2

c)

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)

pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie,
okrem uchovávania. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude
obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

5. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov,
ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že
osobné údaje boli získané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe
zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
6. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov,
z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, a ktoré je založené na legitímnych
oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom
čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné
oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
7. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk), pokiaľ sa domnieva, že sú jej práva porušené alebo sa domnieva,
že jej osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne.
Predtým však prevádzkovateľ vždy odporúča dotknutej osobe kontaktovať priamo jeho
kontaktnú osobu, ktorá vyvinie maximálne úsilie vyriešiť akýkoľvek podnet dotknutej
osoby k obojstrannej spokojnosti.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania.
2. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na účely
uchádzania sa o zamestnanie a následného výberového konania sa neuskutočňuje.
3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len interne, neposkytuje ich ďalším
subjektom.
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