Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie

1.

Prevádzkovateľ systému uchádzačov do zamestnania
Ďakujeme za Váš záujem o vypísané pracovné miesto a Vašu (online) žiadosť o prijatie do
zamestnania. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Spracúvame Vaše
údaje len na základe zákona o ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane
údajov (GDPR).
Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov Vás informujeme o zhromažďovaní, spracovaní, využívaní a
poskytovaní Vašich údajov v rámci Vašej (online) žiadosti o prijatie do zamestnania. Pre využívanie našej
internetovej stránky platí aj naše všeobecné vyhlásenie o ochrane osobných dokumentov, cez ktorú Vám
bol umožnený prístup k nášmu online systému uchádzačov o zamestnanie. Táto stránka je sprístupnená
pod www.reca.sk

2.

Zodpovedný orgán a kontakt
Pojmy ako „my“, „nás“ „naše“ atď. v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na
Reca Slovensko s.r.o.. Pojmy ako „Vy“, „Vás“, „Váš“ sa vzťahujú na Vás ako uchádzača o
zamestnanie. Za online systém uchádzačov do zamestnania je zodpovedná spoločnosť Reca
Slovensko s.r.o..
Ak máte otázky k ochrane osobných údajov v rámci procesu uchádzania sa o zamestnanie, chcete
využiť svoje práva alebo požiadavky k Vašim osobným údajom, zašlite prosím email na:
gdpr@reca.sk

3.

Aké údaje získavame a spracúvavame v procese uchádzania sa o zamestnanie?
V rámci predzmluvných vzťahov (výberové konanie) spracúvame Vaše osobne údaje v rozsahu Vášho
krstného mena a priezviska, ako aj titulu, dátumu narodenia, stavu, štátnej príslušnosti, pohlavia,
súkromnej adresy, súkromnej emailovej adresy, čísla mobilného telefónu, vodičského preukazu,
kvalifikácií a ostatných informácií, ktoré sa nachádzajú vo Vašom životopise ako aj ostatných zaslaných
dokumentoch, ktoré ste nám pri zaslaní Vašich podkladov za účelom uchádzania sa o zamestnanie
poskytli.
K tomu patria pri návšteve nášho online portálu uchádzačov o zamestnanie automaticky aj technické
údaje napr. IP adresa, ktorú pridelil provider Vášmu počítaču na pripojenie sa na internet alebo
informácie o internetovej stránke, z ktorej ste sa dostali do nášho online systému uchádzačov o
zamestnanie a informácie o Vami použitom internetovom prehliadači (technické informácie). Tieto
technické informácie môžu v jednotlivých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Spravidla používame

technické informácie len vtedy, ak je to nutné k prevádzke a ochrane našej internetovej stránky voči
útokom a zneužívaniu, ako aj anonymizované a pseudonymizované údaje k vyhodnoteniu štatistiky.

4.

Účel spracovania údajov a poskytovanie údajov
Zaslaním Vašich podkladov žiadateľa o prijatie do zamestnania beriete na vedomie, že Vaše celé osobné
údaje, ktoré sa nachádzajú vo Vašich podkladoch žiadateľa o prijatie do zamestnania, môžu byť
spracovávané a používané za účelom hľadania personálu. Prístup k oznámeným údajom majú osoby, ktoré
sa zaoberajú procesom žiadostí o zamestnanie a obsadzovaním pracovných pozícií v spoločnosti Reca
Slovensko s.r.o..

5.

Vaše práva s ohľadom na spracovanie Vašich osobných údajov:
Ak si chcete uplatniť nižšie menované práva voči nám, použite prosím možnosti kontaktu uvedené v bode
2. Na ochranu Vašich práv a Vášho súkromia, nám zašlite prosím spolu s Vašou žiadosťou, Vaše osobné
údaje v rozsahu identifikačných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia) a v rozsahu kontaktných
údajov, na ktoré budete vyrozumený o vyriešení Vášej žiadosti, budeme spracúvať výlučne za účelom Vašej
identifikácie. Ako dotknutá osoba máte pri spracúvaní Vašich osobných údajov právo:



na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov;



získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o Vás spracúvajú a uchovávajú;



požiadať o opravu Vašich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;



požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;



namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí
s konkrétnou situáciou;



požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v osobitných prípadoch;



dostať Vaše 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 ste takýto súhlas udelili;



požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás výrazne
ovplyvňujú, vychádzajúce z Vašich osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane
technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spracúvané. Máte právo vysloviť svoj názor a namietať proti
rozhodnutiu spoločnosti Reca Slovensko, s.r.o.;



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 domnievate, že je
spracúvanie Vašich osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území
Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;



podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti Reca Slovensko, s.r.o. v súvislosti s ochranou a spracúvaním Vašich
osobných údajov.

