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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE 
 

Udeľovaný v súlade s čl. 6 písm. a) 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, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

 

Prevádzkovateľ: NATUR-PACK, a.s., Bajkalská 25, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 35 979 798 (ďalej 
len „spoločnosť NATUR-PACK“ alebo „spoločnosť“). 

 

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie  u zamestnávateľa a žiada o zaradenie do 
evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „dotknutá osoba“).  

 

AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ? 

 

Právny základ spracúvania: 

 

Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 písm. a) Nariadenia GDPR. Súhlas je 
slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby. 

 

V prípade zaslania osobných údajov elektronickou poštou, alebo ak bude súhlas udeľovaný na webovej stránke 
bude dotknutá osoba požiadaná o udelenie súhlasu elektronicky. Ak je súhlas udeľovaný osobne, alebo poštou 
je udelenie súhlasu dotknutou osobou vykonané podpísaním listinnej formy súhlasu s uvedením dátumu, celého 
mena, priezviska a vlastnoručného podpisu. 

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje 
osobné údaje, nebude zamestnávateľ oprávnený zaradiť dotknutú osobu do evidencie uchádzačov o zamestnanie. 

 

Rozsah spracúvaných údajov: 

 

V rámci uvedeného účelu sú spracúvané bežné osobné údaje najmä v rozsahu údajov ktoré sú súčasťou profesných 
životopisov, motivačných listov 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 osobného pohovoru, prípadne ich 
dotknutá osoba poskytla iným spôsobom 

na účely zaradenia dotknutej osoby do výberových konaní, ktoré spoločnosť v budúcom období vyhlási. 

 

Dotknutá osoba bude v evidencii profilovaná na účely posúdenia jej profesného profilu a vhodnosti na voľnú pracovnú 
pozíciu. 

 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť 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. 

 

Príjemcovia osobných údajov: 

http://www.privacy-regulation.eu/sk/13.htm
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Spoločnosť neposkytuje osobné údaje dotknutej osoby z evidencie uchádzačov s výnimkou prípadov, ak je údaje 
spoločnosť povinná alebo oprávnená poskytnúť na základe ustanovení osobitného zákona, v rámci oprávnených 
záujmov alebo v rámci zmluvných záväzkov (napr. kontrolným alebo dozorným štátnym orgánom, zmluvne 
povereným sprostredkovateľom, ktorí budú údaje spracúvať v mene spoločnosti NATUR-PACK – napr. personálne 
agentúry). 

 

Doba uchovávania osobných údajov: 

 

Osobné údaje sú v evidencii uchádzačov spracúvané počas najviac: 6 mesiacov od udelenia súhlasu, pokiaľ 
dotknutá osoba udelený súhlas neodvolá, alebo neudelí nový súhlas. 

 

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, 

• kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase 
udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila, 

• požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne 
ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické 
prostriedky, ak sú osobné údaje takto spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať 
proti rozhodnutiu spoločnosti NATUR-PACK, 

• 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 znenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov ku dňu: 13.5.2021 
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