
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 Vážený uchádzač o zamestnanie, 

 

 v súvislosti s Vašou účasťou na výberovom konaní na pracovnú pozíciu (ďalej len "výberové 

konanie") v spoločnosti APL TREND s.r.o., so sídlom Považská Teplá 529, Považská Bystrica 017 

05, IČO: 36 306 100, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 

11277/R (ďalej len „Spoločnosť") Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií 

o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov zo strany Spoločnosti ako prevádzkovateľa Vašich 

osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracú-

vaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie GDPR") a zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zá-

kon"; nariadenie GDPR a zákon spoločne ďalej len ”Právne predpisy”).  

 

1. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov 

 

V rámci výberového konania budeme zhromažďovať a spracúvať Vaše nasledujúce osobné úda-

je (ďalej len „Osobné údaje“), a to na nižšie uvedené účely: 

 

o Nábor zamestnancov (Predzmluvne vzťahy): 

 

• meno, priezvisko (príp. rodné priezvisko) a titul  

• dátum a miesto narodenia 

• adresa trvalého bydliska, prípadne adresa na doručovanie (ak sa líši od adresy trva-

lého bydliska) 

• životopis príp. motivačný list 

• štátna príslušnosť 

• začiatok predchádzajúceho zamestnania a doba jeho trvania 

• kontaktné údaje v rozsahu tel. číslo a e-mail 

• referencie, spôsobilosť na výkon práce na danú pracovnú pozíciu 

• informácie o vzdelaní, certifikáty príp. iné osvedčenia 

• druhy vykonávaných prác 

• evidencia  predchádzajúcich zamestnaní, evidencia na ÚP 

• doklady o zdravotnej spôsobilosti  

• podpis 

 

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je nábor zamestnancov do našej Spoločnosti. Va-

še údaje sú spracúvané v záujme zistenia, či spĺňate požiadavky stanovené v rámci výberového 

konania, resp. či ste vyhovujúcim kandidátom na danú pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.  

 

2. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov 

 

Právnym základom na spracúvanie Vašich Osobných údajov za účelom náboru zamestnancov 

do našej Spoločnosti je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, v súlade s ktorým sú 

upravené opatrenia pred uzatvorením zmluvy (tzv. predzmluvne vzťahy súvisiace s možným 

budúcim vznikom pracovného pomeru medzi Vami a našou Spoločnosťou). Za týmto účelom 

preto môžeme Vaše príslušné Osobné údaje spracúvať i bez Vášho súhlasu.  



 

Všetky Osobné údaje budú považované za dôverné a budú použité len na stanovené účely. 

 

Pri spracúvaní Vašich Osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu roz-

hodovaniu ani profilovaniu dotknutej osoby.   

 

3. Miesto uloženia a úložná doba 

 

Dokumenty obsahujúce Vaše Osobné údaje budú uložené/spracovávané neautomatizovanými 

prostriedkami v sídle Spoločnosti v Slovenskej republike. 

 

Vaše osobné údaje spracúvané za účelom náboru zamestnancov budú uchované po dobu nevy-

hnutnú pre dosiahnutie vymedzeného účelu (výber vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu), 

najdlhšie však po dobu 3 (troch) mesiacov od do dňa skončenia výberového konania. Po uply-

nutí tejto doby resp. po dosiahnutí vymedzeného účelu budú Vaše osobné údaje vymazané, t. j. 

údaje v listinnej (hmotnej) podobe budú mechanicky skartované a údaje v elektronickej podobe 

budú natrvalo odstránené z disku počítača, na ktorom boli uchovávané. V prípade záujmu po-

skytnutia dodatočných údajov o dobe uchovávania konkrétnych osobným údajov môžete kon-

taktovať poverenú osobu na ochranu osobných údajov podľa čl. 7. Ak na obsadenie pracovnej 

pozície vyberieme Vás, budeme naďalej uchovávať Vaše osobné údaje v rámci Vašej osobnej 

zložky v súlade s internými predpismi Spoločnosti o ochrane osobných údajov, o čom budete 

osobitne poučený pred nástupom do práce.  

 

4. Príjemcovia Osobných údajov 

 

Vaše osobné údaje môžu byť v prípade úspešného absolvovaniu výberového konania sprístup-

nené orgánom štátnej správy v oblasti pracovného práva, zdravotným poisťovniam, sociálnej 

poisťovni  a iným zákonom ustanoveným subjektom, o čom budete opakovane oboznámený 

v súvislosti s prijatím do pracovného pomeru alebo iného pracovno-právneho vzťahu.  

 

Osobné údaje nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie. Prenos osobných údajov do 

tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 

 

5. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Osobných údajov  

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte: 

 

• právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako Spoločnosť pou-

žíva Vaše Osobné údaje a aké sú Vaše práva (k tomu slúži i tento dokument); 

 

• právo na prístup k Osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich 

spracúvaním zo strany Spoločnosti; 

 

• právo na opravu nesprávnych Osobných údajov a doplnenie neúplných Osobných úda-

jov; 

 

• právo na vymazanie Vašich Osobných údajov, predovšetkým pokiaľ:  

 



- už nie sú ďalej potrebné na ďalšie spracúvanie;  

- ste odvolali svoj súhlas k ich spracúvaniu (viď článok 6. nižšie);  

- ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu;  

- boli spracúvané nezákonne; alebo  

- museli byť vymazané podľa príslušných právnych predpisov 

 

• právo na obmedzené spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ:  

 

- namietate správnosť Osobných údajov po dobu, kým Spoločnosť neoverí ich 

správnosť;  

- spracúvanie je protizákonné;  

- ich Spoločnosť už nepotrebuje, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Va-

šich právnych nárokov; alebo  

- namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým Spoločnosť neoverí, či oprávnené 

dôvody Spoločnosti prevažujú nad Vašimi záujmami 

 

• právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich 

Spoločnosť spracúva:  

 

- na účely priameho marketingu; alebo  

- na účely oprávnených záujmov Spoločnosti 

 

• právo na prenos Vašich Osobných údajov, t. j. právo získať svoje Osobné údaje, ktoré 

ste poskytli Spoločnosti, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom 

formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi; pokiaľ to je technicky 

možné, máte právo požadovať, aby Spoločnosť Vaše Osobné údaje poskytla inému pre-

vádzkovateľovi priamo; 

 

• právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov týkajúci sa poru-

šenia Vašich práv pri spracúvaní Vašich Osobných údajov Spoločnosťou; Váš návrh na 

začatie konania o ochrane osobných údajov môžete podať u miestneho dozorného úradu, 

a to na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; 

https://dataprotection.gov.sk. 

 

Bližšie informácie o Vašich Osobných údajoch Vám poskytne poverená osoba na ochranu 

osobných údajov (viď článok 7 nižšie).  

 

6. Právo na odvolanie súhlasu 

 

Váš súhlas so spracúvaním Vašich Osobných údajov (v prípadoch, kedy je vyžadovaný) môžete 

kedykoľvek odvolať, a to písomne u prevádzkovateľa Vašich Osobných údajov (článok 7 niž-

šie), prípadne kontaktovaním poverenej osoby na ochranu osobných údajov na e-mailovej adre-

se: scotka@scotka.sk 

 

Odvolaním Vášho súhlasu však nebude dotknutá zákonnosť spracúvania Vašich Osobných úda-

jov vychádzajúca z Vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.  

 



7. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

 

Prevádzkovateľom Vašich Osobných údajov je naša Spoločnosť:  

 

APL TREND s.r.o. 

Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica  

IČO: 36 306 100 

 

Kontaktné údaje na poverenú osobu na ochranu osobných údajov: 

 

➢ e-mail: scotka@scotka.sk 

➢ tel. č. : 042/445 812 47 

 

8. Ochrana Osobných údajov 

 

Na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre Spoločnosť mimo-

riadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neopráv-

neným prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti IT systémov Spoločnosti i 

obnovu dát v prípade incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich Osobných 

údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme. 

 

Spracúvanie osobných údajov prebieha manuálne i v elektronických informačných systémoch, 

ktoré podliehajú fyzickej, technickej i procedurálnej kontrole. Za účelom ochrany dát máme na-

stavený bezpečnostný mechanizmus zahŕňajúci technické, organizačné a personálne opatrenia. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami o spracovaní osobných 

údajov. 

 

 

V Považskej Teplej, dňa ................................................. 

 

Prevzal (meno/priezvisko): .................................................  

 

 

 

______________________________________ 

Vlastnoručný podpis uchádzača o zamestnanie 

 

 

 

 


