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INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV KANDIDÁTA VO VÝBEROVOM KONANÍ  
 

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 35 979 798 (ďalej len 
„spoločnosť NATUR-PACK“ alebo „spoločnosť“) v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Nariadenie GDPR“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných 
údajov spoločnosťou NATUR-PACK v rámci výberových konaní na obsadenie voľného pracovného miesta. 

 

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu sú to kandidáti 
o účasť vo výberovom konaní, ktoré vyhlásila spoločnosť NATUR-PACK na účely obsadenia voľného pracovného 
miesta (ďalej len „dotknutá osoba“). 

 

 

AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ? 

 

Právny základ spracúvania: 

 

Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 písm. b) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na vykonanie 
opatrení pred uzatvorením zmluvy:  

• identifikácia fyzických osôb a komunikácia s nimi, 

• posúdenie splnenia podmienok na zaradenie do výberového konania, 

• hodnotenie kandidáta súvisiace so splnením predpokladov na obsadenie pracovného miesta (profilovanie), 

• vyhodnotenie výberového konania, 

• v prípade úspešnosti pokračovanie v zavádzaní predzmluvného vzťahu. 

 

V prípade, ak fyzická osoba odmietne poskytnúť svoje osobné údaje na účely výberového konania,  nebude možné ju 
do tohto konania zaradiť, nakoľko poskytnutie údajov dotknutou osobu je zmluvnou požiadavkou. 

 

Rozsah spracúvaných údajov: 

 

V rámci uvedeného účelu sú spracúvané bežné osobné údaje najmä v rozsahu údajov ktoré sú súčasťou profesných 
životopisov, motivačných listov, osobných dotazníkov a žiadostí o prijatie do zamestnania a to predovšetkým: 

• titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktné údaje, 

• informácie o pracovných skúsenostiach, vzdelaní, absolvovaných školeniach, znalostiach, schopnostiach 
a záľubách, o vodičskom oprávnení, 

• informácie o predchádzajúcich a súčasných zamestnávateľoch, pracovných zaradeniach, resp. informácie 
o tom, či je dotknutá osoba nezamestnaná, 

• informácie o pracovnej pozícii, o ktorú sa dotknutá osoba v rámci vypísaného výberového konania uchádza, 

• a ďalšie údaje, ktoré sú spoločnosti poskytnuté dotknutou osobou v rámci výberového konania. 

 

Osobné údaje môžu byť v rámci výberových konaní spoločnosťou získavané predovšetkým z nasledujúcich 
zdrojov: 

• priamo od dotknutej osoby, prípadne od tretích osôb na základe súhlasu dotknutej osoby, 

• od personálnych agentúr, alebo prostredníctvom webových portálov sprostredkúvajúcich zamestnanie, 
ktorým dotknutá osoba udelila oprávnenie poskytovať jej osobné údaje spoločnosti. 

 

Príjemcovia osobných údajov: 

 

V rámci zavádzania predzmluvných vzťahov môže spoločnosť poskytnúť nevyhnutné osobné údaje advokátom na 
účely poskytnutia právnych služieb a právneho poradenstva, prípadne tretím stranám, ktorým je spoločnosť 
povinná údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu alebo v rámci zmluvných záväzkov (napr. 
kontrolné a dozorné orgány). 

http://www.privacy-regulation.eu/sk/13.htm
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Doba uchovávania osobných údajov: 

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania výberového konania a počas trvania predzmluvných vzťahov. Ak 
nedôjde k uzatvoreniu pracovnoprávneho vzťahu, sú údaje uchovávané 3 mesiace od skončenia výberového 
konania. 

 

Vybraní neúpešní kandidáti môžu byť požiadaní o udelenie súhlasu so zaradením uchádzača o zamestnanie do 
evidencie spoločnosti. 

 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

 

Dotknutá osoba má právo: 

• na informácie o spracúvaní jej osobných údajov, 

• získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú, 

• požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov, 

• požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné, 

• namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí 
s konkrétnou situáciou, 

• požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch, 

• dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému 
prevádzkovateľovi, 

• podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce 
alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je 
spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.  

Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 
Bratislava; www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421232313214 

• podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti NATUR-PACK v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných 
údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak 
vykonať: 

- písomne /osobne na adrese: NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01 

- elektronicky na adrese: gdpr@naturpack.sk 

 

Bližšie informácie o právach dotknutých osôb sú uverejnené na stránke www.naturpack.sk v dokumente 
„PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY“ 

 

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 13.5.2021 
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