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Informačná povinnosť prevádzkovate|'a- qchádzači o zamestnanie G D P R
Podl'a Č|, 13 Nariadenja Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2076/679 o ochrane fyzickýcl^r osób pri spracúVaní
osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov (d'alej aj ako ,,Nariadenie'') a Ustanov€nia § 19 Zákona č,
I8/2oI8z.?. o oLhrane osobných údajoV,

Z dóvodu, Že spracúvame Vaše osobné údaje ste dotknutou osobou. Zásady spravodlivého spraclivania
osobných Údajov si vyŽadujÚ, aby ste ako dotknutá osoba boli iníormovaný o existencii spracovatelikej
opeíácie a jej ÚČeloch, Naša spoločnosť ako prevádzkovatel' Vám V tomto dokumente ako dotknutej osobe
poskytuje vŠetky informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a třansparentného 5pracúvania
Vašich osobných údajov, pričom zohl'adňujeme konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa Vaše osobné
úda.ie spracúvajú, Bezpečnosť vašich údajov a ich spřacúvanie zákonným spósobom je pre nás prvoradá,
preto sa niŽŠie v tomto dokumente dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneríne ich
bezpečnosť. Zároveň 5a dozviete, aké máte práva a čo móžete od nás požadovať.

Názov prevádzkovatel'a FEAG sLK Elektro s.r.o,

Elektrárenská 3726110

Štatutárny orgán prevád2kovatel'a (alebo
osoba oprávnená konať v jeho mene)

maria.koVacoVa@sIkeIektro.sk

+4219I8 74B 1,94

zástupca prevádzkovatel'a

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

. Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovatel'a potvrdenie o tom, či 5a spracúvajú
o5obné údaje, ktoré sa Vás týkajú, Máte právo získať prístUp k týrnto osobným údajorn
a informácie: a) o úče e spracúvania osobných údajov, b) kate8órii spracúvaných osobných úc]ajov,
c) identifikácii príjemcu a ebo o kategórii príjemcu, ktorému bo i, alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najma o prijerncovi V tretej krajine, alebo o medzinárodnej orBanizácii, ak je to možné,
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, e)
prévo požadovať od prevádzkovatel'a opravu o'obných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich
vyl,],]azanie, a]ebo obmedzenie ich spracúvania, a ebo o práve namietať spracúvanie osobných
Údajov, f) právo podať návrh na Začatie konania ak tvrdíte, že ste bo i priamo dotknUtí na svojich
právach, g) zdroji osobných údajoV, ak 59 9!9!!é údaje nezískali od c]otknutej osoby, h) exisl.encii
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lnformačná povinnosť prevádzkovatel'a- uchádzači o zamestnanie G D p R
automatizovaného indiViduá neho rozhodoVania Vrátane profilovania; V týchto prípadoch Vám
poskytne preVádZkoVatel'

ako dotknUtej osobe informácie najmá o použitom postupe, óko aj o Význame a predpokLadaných
dós edkoch takého spracúvania osobných údajov pre Vás ako dotknutú osobu,

Ako dotknutá osoba máte práVo V prípade ak sa osobné úda.je prenášajú do tr€t€j krajiny alebo
medzinárodnej or8aniZácie byť informované o primeraných ZárUkách týkajúcich sa prenosu
osobných údajov do tretej krajiny, a]ebo medzinárodnej organizácie ak neexistuje rozhoclnutie
kornisie. Ak komisia rozhodla, že tretia krajina, územie, alebo jeden či viaceré určené odvetvia v
danej tretej kraj]ne, alebo medzinárodná organizácia ZarUčUjú primeranú úroveň ochrany osobných
údajov proces prenosu sa móže uskutočniť,

Prevádzkovatel' je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré
spracúva, Za opakované po§kytnutie osobných údajov, o ktoré ako dotknutá osoba požiadate,
móže píevádzkovatel' účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administřatívnym nákladom,
Prevádzkovatel' je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť osobné údaje spósobom podl'a
vašich požiadavky.

PRAVO NA OPRAVU

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovatel' bez zbwočného odkladu opravil
nesplávne osobné údaje, ktoré sa Vá5 týkajú, so zretelbm na účel 5pracúVania osobných údajov
máte ako dotknutá osoba práVo na dop nen e neúplných osobných údajoV,

PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV

. Ako dotknutá osoba máte práVo na to, aby prevádZkovate'bez zbytočného odkladu vYmazalosobné
údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovate ' je povinný bez zbytočného odkadu vymazať oi;obné
údaje, ak ste si ako dotknutá osoba uplatni]i právo na výmaz, ak Vaše osobné údaje už nie sú
potrebné na ÚČe, na ktorý sa získa i, alebo inak spracúvali, ak ste ako dotknutá o5oba odvolali svoj
predchádzajúci súhlas so spracovaním osobných údajoV, alebo súh]as je nep]atný, na zák]ade
ktorého sa spracúVanie osobných údajov vykonáva, ak neexistuje iný práVnv základ pre spracúVanie
osobných Údajov, ak dotknutá osoba namieta spracúVanie osobných údajov a ak neprevažujú žiadne
oprávnené dóvody na spracúvanie osobných údajoV, alebo dotknutá osoba namieta spracúVanie
osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúVajú nezákonne, je dóVodom pre výmaz splnenie
povinnosti podl'a Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, alebo sa osobné údal'e získava iv
súV slosti s ponukou služieb informačnej spo očnost,
Ak prevádZkovatel'zver€jnil osobné údaje a je povinný ich v zmys e vyššie uvedeného Vymazať, je
zároveň poVinný prijať primerané bezpečl,]ostné opatrenia Vrátane technickýcl] opatreníso zrelel'om
na dostupnú techno|ógiu a nák ady na ]ch Vykonanie na úče informovania ostatných
prevádzkovate|'ov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o je] ž adosti, aby títo
prevádzkovatelia Vymazali odkažy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy,

PRÁVO NA OBMEDZENlE SPRACÚVANlA OSOSNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá o5oba máte préVo na to, aby prevádzkovatel'obmedzil spracúvanie Vašich osobných
údajov: a) ak ako dotknutá osoba namietate spráVnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho prevádzkovatelbvi overiť správnosť osobných údajov, b) ak spracúvanie osobných
údajoV je nezákonné a ako dotknutá osoba namietate Vymazanie osobných údajov a žiadat€
namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateI'už nepotrebuje Vaše osobné údaje na
úče spracúVania osobných údalov, a]e potrebUje ich, VV ako dotknUtá 05oba na uplatnenie
právneho nároku, alebo d) ak ako dotknutá osoba namietate 5pracúVanie osobných údajoV,
spracúvanie osobných údajov ]e nevyhnutné na sp nenie úlohy realizovanej vo ver€jnom záujme,
alebo pri Výkone Verejnej moci ZVerenej prevá d Z kovate 'oVi spracúVanie osobných údajov je
nevyhnUtné na účel opráVnených záu]mov prevádzkovate]'a, alebo tretej strany, a to až do overenia,
či oprávnené dóVody na strane prevádZkovatel'a prevažUjú nad opráVnenými dóVodmi C]otknutej
osoby,
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lnformačná povinnosť prevádzkovatel'a- uchádzači o zamestnanie G D p R
Ak 5a spracúvanie osobných údajov obmedzilo pod'a preclchádzajúceho odseku, okrem uchovávania
móže osobné údaje prevádzkovatel'spracúvať len s vašim súh asom ako dotknutej osoby, a ebo na
účel up|atnenia právneho nároku, na ochranu osób, alebo z dóvodov verejného záujmu,
zároveň je vás prevádzkovatel' ako dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obrnedzí
povinný informovať pred tým, ako bude obi].]edzen]e spracúVania osobných údajoV zrUšené,

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ako dott,r-tá osooa méřorávo ziskať osobné údaje, ktore ,u v.,-rytq, . (tore sle pos<Vl
prevádzkovatelbvi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitate'nom formáte a máte
právo preniesť tieto osobné údaje d'alšiemu prevádzkovatelbvi, ak je to technicky možné a ak ste
Vyjadrili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, osobné údaje sa spracúVajú z dóvorlu, že
spracovanie je nevyhnutné na p nenie ZmluvY, ktorej Zn]lUVnoU stranou st€ Vy, ak spracúvanie
Vašich osobných údajov sa vykonáva a utomat izoVa ným i prostriedkami.
uplatnením práva uvedeného v zmysle vyššie uvedeného odseku nie je dotknuté právo na výmaz
vašich osobných údajov. právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
nevyhnUtné na splnenie úlohy realizovanej Vo Verejnom záujme, alebo pri výkone Verejnej moci
zverenej prevádZkovatel'ovi.
Vaše právo získať Vaše osobné úda]e a právo na preniesť Vaše osobné údaie inémt]
prevádzkovatelbVi ne5rnie rnať nepriazniVé dósledky na práva iných osób,

PRÁVO NAMlETAŤ SPRACÚVANlE OSOBNÝCH ÚOAJOV

týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie vykonávané a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné
na sp]nenie úlohy realizovane]' vo verejnom 2áujme, a ebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovatel'ovi, alebo tretej st[any vrátane profilovania. prevád z kovate ' nesm ie d'alej spracúvať
osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné opráVnené záujmy na spracúVanie osobných úc|ajov,
ktoré prevažUjú nad práVami, alebo ZáUjmami dotknutej osoby, alebo dóvody na uplat]enie
práVneho néroku,
Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na
účel priameho marketin8u vřátane proíilovania v rozsahu, v akorn súvisí s priamym marketingom,
Ak ako dotknUté osoba namietate spracúVanie osobných údajov na úče| priameho marketingu,
prevádzkovatel'd'a ej osobné údaje na účel priameho rnarketingu nesmie spracúVať,
prevádzkovatel'je povinný vás ako dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva vaše vyššie
uvedené práva najneskór píi Vašej prvej komunikácii, pričom informácia o tomto práVe mU:;í byť
uvedená jasne a odde|ene od akýchkolVek iný.h infornrácií,
v súvis osti s používaníín služieb informačnej spoločnosti móžete ako dotknutá osoba svoje právo
namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií,
Ako dotknutá osoba r]áte práVo namietať spracúVanie Vašich osobných údajov, ktoré 5a Vás týkajú,
z dóvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, ked'je spracúvanie osobných údajov
nevyhnutné na p nenie úlohy z dóVodov verejného zéul'mu, ak sa osobné údaje spracúVaiú na
Vedecký účel, na účel historického VýskurnU alebo na štatistický úče],

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČAT|E KONAN|A

Ako dotknutá osoba máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovensk€j republiky
NáVřh na začatie konania ak sa domnievate, že Vaše práVa na ochranu osobných úC]ajov V zrnys e
Nar]adenia a zákona č, 18l2o78 z.z. o ochrane osobných údajov bo i porušené. Vzor náVrhU náidete
na webovom sídle uradu,

NA KOHO SA MÓŽETE OBRÁT|Ť

Ak máte akékolvek otázky alebo podnety týkajúce sa spracúvania vašich osobných úclajov móžete 5a
obrátiť na našu spoločnosť ako prevád2kovatel'a, Naše kontaktné údaje nájdete V úVode tohto
dokumentu.

Ďllšlr oóležlrÉ truFoRMÁclE
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lnformačná povinnosť prevádzkovatel'a- uchádzači o zamestn.nie G D F' R

v nasledujúcich tabulkách ňájdete údaje o našich jednotlivých infořmačných systémoch obsahujúcich
inÍořmácie o jednotlivých účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnom základe spracovatel!kej
činnosti, kategóřiách dotknutý.h osób, kategóriách príjemcov spracúvaných osobných údajov. zároveň sa
dozviete informácie o tom akó osobné údaje spracúvame, o tom či uskutočňujeme cezhraničný píenos
osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a dozviete sa infořmácie
o automatizovanom rozh odova n í vrátane proíilovania,

EVlDENClA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUTÝCH OSÓB

EVlDtNclA UcHÁDZAČOV o ZAMESTNAN E

EVlDENClA UPLATNENÝCH PRÁV DOTKNUWCH OSÓB

Účel spracúvania Učelom spracúvania osobných údajoV je eVidencia Uplatnených práV
dotknutých osób najmá ich žiadostív sú ade s Nariadením,

Právny základ spracovatelikej
činno5ti

č1.6 ods. 1 písm. .) Naliadenia - newhnutné na splnenie
ZÁKoNNÝcH PoVlNNosTí PREVÁDzKoVATEíA vVplýVajúcich
z nasledovných zákonov:
Právnym základom spracovatel'skej č]nnostije čl, 15 až 22 Nariadenia
a č , 34 Nariadenia a § 21 až28zákona č,18/2008 Z,z, o ochrane
osobných údajov a § 41 zákona č.!8/zoo8z.z. o ochrane osobných
údajoV,

Kategórie dotknutých os6b Fo ako Dotknuté osoby

Kategórie osobných údajov
Meno, priezvisko, adresa bydliska, email, telefónne číslo, d'a šie údaje
oo] rPbne I VybaVP-iU Uplat^enPho p.avd

Lehota na výmaz OÚ odo dňa Vybavenia žiadosti- 1rok

Kategória prúemcov

Poverenízamestnanci, orgánV štátnej spráVy a Verejnej moci v zmysle
prísIušných práVnych predpisov

sprostredkovatelia: nie 5ú

EV|DENClA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANlE

spracúvania osobných údajov je dóVod, pre ktorý naša spo očnosť ako prevádzkovatei'
spracúVa Vaše osobné údaje ako údaje dotknUtých osób v našich inforrnačných §ystémoch, Každé
spracúVanle osobných údajov je založené na konkrétnom práVnom zák]ade a za konkrétne určeným,
oprávneným a výs ovne uvedeným účelom
za účelom rnaximá nej ochrany vašich osobných úda]ov sme ako prevád2kovatel'prija i primerané
personélne, organizačné itechnické opatrenia, ktorých ciebm je v čo najváčšej rniere zabrániť
VznikU rj2ika úniku, zneužitia, ZVerejnenia, alebo iného použitia Vašich osobných údajov.
V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktořé by pravdepodobne viedlo k vysokému
riZiku pre Vaše přáva a slobody ako dotknutých osób, budete bezodkladne kontaktovaní.
zároveň s] vás dovo'ujme upozorniť, že požadujerne od vás ako od dotknutej osobv iba t e o5obné
údaje, ktoré 5ú nevyhnUtnou zákonnou a ebo zm uvnou požiadavkou pre naplnenie úče u ich
spracúvan a a neposkytnutie týchto povinných úda]ov nevyhnutných na Uzatvorenie zmlUVy móže
mať za nás]edok neuzavreti€ zm uvného vzťahu,
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Informačná povinnosť prevádzkovatel'a- uchádzači o zamestnani" G D P R
Účel spracúvania

Účelom 5pracúVania osobných údajovje 
"uld"nc 

a uchádzač*-
o zamestnan]e, ktorí prevádZkovate bVi za5]ali žiadosti o prijatie
do zamestnania dobrovol'ne alebo na zák ade výberového kona,]ia,

Právny základ spracovatel!kej
innosti čl 6 ods, 1písm, a Nariadenia 5ÚHLAs DOTKNUTE] osoBY

Kate8órie dotknutých o5ób Fo uchádzači o zamestnan e

Kategórie osobných údajov

meno, priezvisko,, , vzdelanie, pracovné praX, zarnestnanie, pracoVné
zaradenie, funkcia, dátum narodenia, miesto narodenia, okres
narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt p edchádzajúci pobyt,,
kontakt-telefon cký, e mail, čís o oP, resp, cestovného dokladu, iné
.identifikačné úda]e, osVedčenie o získanom vzdelanív odbore

Lehota na výmaz oÚ 1 rok po doručenížiadosti o prijatie do zamestnania
Bezodk adne po odvo anísúhlasu

Kategória príiemcov

poverení zamestnanci

spřostredkovateliai nie sú

Prev dzkovatel' nesPřacúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodova i , rátane
profilovania. Vaše osobné úd je neprená ame mimo EÚ.

žiadosti v súvis|osti s vašimi právarni uvedenýrni vyššie ste ako dotkrutá osobu opraun"na upntnť pri--
u Prevádzkovate]'a na emailovej adreseI n]aria,kovacova@s ke ektro,sk
aIebo ormou doporučeného listu doručeného n adresu spoločnosti: I FEAG sLK E]ektro s.r,o.,
Elektrárenská 3726/10,945 01 Komárno
OdPovede na VaŠe Žiadosti ako dotknutej osoby v súvis|osti so spracúvaním Vašich osobných úda]ov, aIebo
opatrenia prijaté na Základe týchto žiadostí sa Vám poskytnei]]e bezodp atne, V prípade ak je Vaša žiadosť ako
dotknutej osoby zjavne neopodstatnená aIebo neprimeraná, najmá pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná
Žiadosť), Prevádzkovatel'má práVo účtovať si poplatok zoh'adňujúci jej administratíVne náklady na poskytnUtie
informácií, al€bo primeraný popIatok zohl'adňUjúci j ] admini5tratívne náklady na 02námenie, resp. na
u5kutočnenie požadovaného opatrenia, alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať,
Ak máte pochybnosti o dodržiavaní povinností súVisiacich so sprac*aním va<i.n-sobny.h uda;o r"t" sa
obrátiť so sťaŽnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, so 5idlorn Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27, e mai : !!a!]y.!!9z9l]op!|p.pL,_*, Wel]: http5://dataprotcctlon,8ov sk/.

Aktuálna VerZia tohto dokume tu sa nachádza aj na administratíV om oddelení Prevádzkovate 'a.
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