Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
048-446 1111, www.umb.sk

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

Účelom spracovávania osobných údajov (OÚ) je vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie s cieľom neskoršieho
obsadzovania voľných pracovných pozícií v podmienkach prevádzkovateľa.
Právnym základom spracúvania je Čl. 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia EÚ 2016/679 – súhlas dotknutej osoby.
Výslovný súhlas v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ 2016/679 so spracovaním údajov týkajúcich sa zdravia.
Príjemcom osobných údajov sú oprávnené osoby prevádzkovateľa.
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.
Osobné údaje sa uchovávajú 1 kalendárny rok nasledujúci po roku, v ktorom dotknutá osoba požiadala o zaradenie
do databázy uchádzačov alebo do doby odvolania súhlasu.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a nemá nepriaznivé následky pre dotknutú osobu.
Kontakt na zodpovedné osoby poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov:
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedna.osoba.ef@umb.sk.
Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedna.osoba.fpv@umb.sk.
Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedna.osoba.ff@umb.sk.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica,
zodpovedna.osoba.fpvmv@umb.sk.
Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, zodpovedna.osoba.pf@umb.sk.
Právnická fakulta UMB 974 01, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedna.osoba.prf@umb.sk.
Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedna.osoba.rek@umb.sk.
Správa účelových zariadení UMB, Tr. SNP 53, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedna.osoba.suz@umb.sk.
Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, , zodpovedna.osoba.uk@umb.sk

Informácia o právach dotknutej osoby Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:
 prístup k OÚ(článok 15),(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)
 opravu a doplnenie OÚ (článok 16),
 vymazanie OÚ - právo na zabudnutie (článok 17) - zverejnené OU, nepotrebné OU, nezákonne spracúvané OU,
OU spracúvané na účely priameho marketingu, OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný
právny základ spracúvania,
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 OÚ (článok 18),
počas opravy nesprávnych údajov, 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.
Ďalšie informácie k bezpečnosti spracovania osobných údajov sú na webovom portáli UMB v časti „Informácie pre –
GDPR – ochrana osobných údajov“.

....................................
Dátum oboznámenia

..............................................................
priezvisko a meno dotknutej osoby
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............................................
podpis dotknutej osoby

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
048-446 1111, www.umb.sk

Súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov
(vypísať čitateľne paličkovým písmom)

Meno a priezvisko, titul dotknutej osoby: ...........................................................................................................
Adresa: .................................................................................................................................................................
Telefonický kontakt: ............................................................................................................................................
V súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len
Nariadenie EÚ) ako dotknutá osoba poskytujem Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12,
974 01, Banská Bystrica (ďalej „UMB“) ako prevádzkovateľovi výslovný súhlas na spracovanie osobných
údajov.
So spracúvaním osobných údajov:
 v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefonický kontakt, údaje o vzdelaní,
údaje o zdravotnej spôsobilosti, o pracovných skúsenostiach a znalostiach, ďalšie údaje uvedené v
životopise a motivačnom liste vrátane fotografie (ak je priložená), podpis,
 za účelom: evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie s cieľom neskoršieho obsadzovania voľných
pracovných pozícií v podmienkach prevádzkovateľa,
 na dobu: 1 kalendárneho roka nasledujúcom po roku, v ktorom záznam vznikol alebo ihneď po odvolaní
súhlasu dotknutej osoby
Informácia o inom účele spracovania súvisiacom s pôvodným účelom: pre potreby správy registratúry je
prevádzkovateľ povinný uchovávať spisovú agendu v súlade so zákonom č. 395/2002 z. Z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ má lehotu uloženia spisovej agendy
stanovenú vo svojom registratúrnom poriadku. Po uplynutí tejto lehoty agendu zlikviduje zákonným
spôsobom.
Príjemcom osobných údajov sú oprávnené osoby UMB.

☐ Súhlasím

☐ Nesúhlasím

Súhlas som dal/a zo svojej slobodnej vôle bez akékoľvek nátlaku a bez akýchkoľvek podmienok zo strany
UMB nesúvisiacich s mojim súhlasom.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek
odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som sa oboznámila s informáciami v zmysle článku 13 Nariadenia
EÚ 2016/679, ktoré mi prevádzkovateľ poskytol pred získaním mojich osobných údajov.

V Banskej Bystrici dňa ......................................

Podpis dotknutej osoby: ....................................................
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