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ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 

 

ÚVODNÉ INFORMÁCIE  

 

Vážení uchádzači o zamestnanie,  

tieto zásady majú za cieľ Vás informovať, akým spôsobom spoločnosť ESA LOGISTIKA, s.r.o. 

(ďalej len „Spoločnosť“) zhromažďuje, spracúva, používa a posúva Vaše osobné údaje (spoločne 

ďalej „spracovanie osobných údajov“). 

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa určitej fyzickej osoby, ktorú je možné na 

základe tejto informácie, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.  

 

Najbežnejšími príkladmi osobných údajov, ktoré Spoločnosť v súvislosti s prijímaním nových 

zamestnancov spracúva, sú identifikačné údaje (predovšetkým meno a priezvisko), kontaktné 

údaje (tel., e-mail), a ďalšie údaje obsiahnuté vo Vašom životopise, predovšetkým údaje o Vašom 

vzdelaní, kvalifikácii a doterajších pracovných skúsenostiach. 
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Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov? 

 

Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť ESA LOGISTIKA, s.r.o., so sídlom Diaľničná cesta 12, 

903 01 Senec, IČO: 35 751 622, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel Sro, Vložka číslo 17781/B. 

 

Spoločnosť určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa Vaše osobné údaje budú spracúvať. 

Kontaktné údaje nájdete v kapitole „Otázky a kontakty“ nižšie. 

 

Aké Vaše osobné údaje a za akým účelom Spoločnosť spracúva?  

 

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené aké Vaše osobné údaje, z akého dôvodu a za akým účelom 

Spoločnosť spracúva. 
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Osobné údaje 

(Kategórie a príklady) 
Účel spracovania Právny základ spracovania 

Základné identifikačné a 

kontaktné údaje uchádzača o 

zamestnanie:  

• meno a priezvisko,  

• dátum narodenia, 

• e-mail, telefónne číslo,  

• adresa. 

 

• Nábor nových 

zamestnancov, 

• dojednanie a uzavretie 

pracovnej zmluvy.  

• Dojednanie a uzavretie 

pracovnej zmluvy,  

• oprávnený záujem 

Spoločnosti na realizácii 

náboru a výberových 

konaní,  

• súhlas udelený 

uchádzačom o 

zamestnanie v prípade 

možnosti uschovania 

životopisu pre ďalšie 

vhodné pracovné 

ponuky. 

 

Údaje potrebné pre výber 

vhodného uchádzača:  

• dosiahnuté vzdelanie, 

• akademické tituly,  

• predchádzajúca prax,  

• absolvované školenia,  

• odborná kvalifikácia, 

• znalosť cudzích jazykov, 

• vodičský preukaz, 

• informácie o zdravotnej 

spôsobilosti, 

• pracovné referencie,  

• ďalšie relevantné údaje 

obsiahnuté v životopise 

(napr. pracovné 

schopnosti alebo 

preferencie). 

 

• Nábor nových 

zamestnancov, 

• dojednanie a uzavretie 

pracovnej zmluvy. 

• Dojednanie a uzavretie 

pracovnej zmluvy, 

• oprávnený záujem 

Spoločnosti ohľadom 

hodnotenia 

predpokladov 

uchádzačov pre 

konkrétnu pozíciu, 

• súhlas udelený 

uchádzačom o 

zamestnanie v prípade 

možnosti uschovania 

životopisu pre ďalšie 

vhodné pracovné 

ponuky a pre žiadosti o 

pracovné referencie.  

 

 

Z akých zdrojov získava Spoločnosť Vaše osobné údaje?  

 

Spoločnosť získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, priamo od uchádzačov o zamestnanie, 

predovšetkým zo životopisov alebo vyplneného vstupného formulára, príp. počas pohovoru alebo 

zo vzájomnej korešpondencie. Niektoré údaje môžeme získať tiež z verejne prístupných zdrojov 

(OR alebo profesijných sociálnych sietí ako LinkedIn).  

 

S Vaším súhlasom môžeme získavať referencie tiež od Vašich predchádzajúcich zamestnávateľov.  

Zdieľa Spoločnosť Vaše osobné údaje s ďalšími osobami? 

 

a) Poskytovatelia služieb 

Spoločnosť používa externých poskytovateľov služieb, ktorí poskytujú Spoločnosti služby 

zahrňujúce spracovanie Vašich osobných údajov, napr. v oblasti HR poradenstva alebo náboru 

zamestnancov.  
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Všetky tretie osoby, ktoré k týmto účelom budeme využívať, preveríme, aby sme zaistili, že 

poskytnú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu Vašich osobných údajov. S týmito 

osobami budeme mať uzavreté písomné zmluvy, v ktorých sa zaviažeme k ochrane Vašich 

osobných údajov a dodržaniu našich štandardov pre zabezpečenie osobných údajov. 

 

b) Poskytovanie osobných údajov tretím osobám 

 

Za určitých okolností zdieľame alebo sme povinní zdieľať Vaše osobné údaje s tretími osobami 

mimo vyššie uvedených poskytovateľov služieb, a to za vyššie uvedenými účelmi a v súlade 

s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.  

 

Medzi takéto tretie osoby môžu patriť predovšetkým: 

• príslušné správne a kontrolné orgány,  

• externí poradcovia Spoločnosti.  

 

Poskytuje Spoločnosť Vaše osobné údaje do krajín mimo EHP? 

 

Spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor.  

Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené? 

 

Spoločnosť za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov uchádzačov 

o zamestnanie využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Spoločnosť udržuje vhodné 

bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému 

spracovaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k 

osobným údajom uchádzačov o zamestnanie je umožnené len osobám, ktoré ich potrebujú, aby 

mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou 

mlčanlivosti.  

Ako dlho bude Spoločnosť Vaše osobné údaje uchovávať? 

 

Spoločnosť uchováva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie iba na čas, počas ktorého ich 

potrebuje za účelom, za ktorým boli zhromaždené, príp. na ochranu oprávnených záujmov 

Spoločnosti alebo na čas, na ktorý bol udelený súhlas na spracovanie. 

 

Ak údaje Spoločnosť spracúva na základe Vášho súhlasu, bude tak robiť po dobu 6-tich mesiacov 

od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania. 

 

Ak ste neudelili súhlas s ďalším spracovaním a neboli ste prijatý do zamestnania v Spoločnosti, 

budú Vaše osobné údaje vymazané najneskôr po uplynutí 2 mesiacov od ukončenia výberového 

konania.   

 

Aké sú Vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov? 

 

Za stanovených podmienok môžete uplatniť všetky nižšie uvedené práva, ktoré Vám priznávajú 

právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým všeobecné nariadenie 

o ochrane osobných údajov (GDPR):  



 
 
 

P-VPS-08-SK-05_02 2019 

• právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácii o spracovaní 

Vašich osobných údajov; 

• právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov; 

• právo získať Vaše osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi; 

• právo podať námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov; 

• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov; 

• právo na vymazanie osobných údajov; 

• právo kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas so spracovaním; 

• právo podať sťažnosť dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, 

http://www.dataprotection.gov.sk/ ). 

 

Na Vašu žiadosť o výkon práv budeme reagovať v zákonnej lehote a to obvykle najneskôr do 30 

dní od prijatia žiadosti. Ak by naša odpoveď vyžadovala vo výnimočných prípadoch dlhší čas, 

budeme Vás o tom informovať. 

Otázky a kontakty  

Ak Vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, 

vrátane práva na prístup a opravu nepresných údajov, alebo máte inú otázku alebo sťažnosť k ich 

spracovaniu, kontaktujte nás prosím poštou, osobne, telefonicky alebo e-mailom:  

ESA s.r.o 

Kladno- Dubí, Oldřichova 158, PSČ 27203, CZ 

e-mail:  ochranaosobnichudaju@esa-logistics.eu  tel.: +420 314 006 301  

 

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov –  

Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátní kancelář, s.r.o. 

Praha 8, Pobřežní 394/12, PSČ 18600 

e-mail: DPO@esa-logistics.eu  tel.: +420 255 706 500 
 

Zmeny týchto zásad  

Je možné, že sa tieto zásady Spoločnosť rozhodne zmeniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie 

zásad budete mať vždy k dispozícii na webových stránkach Spoločnosti https://www.esa-

logistics.sk/.  
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