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Informácie pre dotknutú osobu
v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
(ďalej len Nariadenie EÚ)
Účel spracúvania osobných
údajov

Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich sprípravou a vznikom
pracovného pomeru, resp. predzmluvných vzťahov za účelom:
- výberového konania uchádzačov o zamestnanie
Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ 2016/679
– plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce)

Právny základ spracúvania

Príjemcovia alebo kategórie
príjemcov
Prenos osobných údajov do
tretích krajín a právny základ
takéhoto prenosu
(ak sa uskutočňuje)
Doba uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej
určenie

Poskytnutie údajov je: zákonnou požiadavkou, súčasťou motivačného
listu je životopis, na základe ktorého bude záujemca zaradený do výberu
na voľné pracovné miesto
- oprávnené osoby prevádzkovateľa,
- dotknutá osoba,

Neuskotočňuje sa

Do ukončenia výberového konania resp. do prípravy zmluvného
vzťahu s vybraným uchádzačom

Kontakt na zodpovedné osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov:
Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica,
kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba.rek@umb.sk
Informácia o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:
 prístup k osobným údajom (článok 15),
(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
 opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
o zverejnené OU,
o nepotrebné OU,
o nezákonne spracúvané OU,
o OU spracúvané na účely priameho marketingu,
o OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ
spracúvania,
o toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:

pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický
výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na
preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
 obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
o počas opravy nesprávnych údajov,
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o
o
o

počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe
oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením
spracúvania,
ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na
uplatnenie právneho nároku,

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia
EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo
iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12,
Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.
Dotknutá osoba odoslaním motivačného listu so životopisom potvrdzuje, že sa s týmito
informáciami oboznámila.
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