OZNÁMENIE
podľa ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len ako „Nariadenie“)

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa: DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o., so sídlom Panónska cesta 47, 851 04,
Bratislava, IČO: 36 358 771, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 40558/B
2. Sprostredkovatelia: Prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných údajov spoločnosť ACCES Group, s.r.o., so sídlom
Zochova 6-8, 811 03, Bratislava , IČO: 35 750 308, ktorá pre prevádzkovateľa zabezpečuje vedenie mzdovej agendy.
Prevádzkovateľ poveril spracovaním osobných údajov spoločnosť DEKRA Services, s.r.o., so sídlom Panónska cesta 47, 851
04, Bratislava , IČO: 50 221 949, ktorá pre prevádzkovateľa zabezpečuje inzerciu na portáloch práce.
3. Účel spracúvania osobných údajov: V závislosti od právneho základu spracovávania osobných údajov, tieto môžu byť
spracovávané na rôzne účely. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje za účelom:
a) poskytovanie personálneho a kariérneho poradenstva pre dotknutú osobu s cieľom nájdenia vhodného zamestnania pre
dotknutú osobu v prípade produktu permanent placement;
b) vedenia personálnej a mzdovej agendy v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnými zákonmi v prípade vyhľadania
zamestnania formou dočasného pridelenia (temporary placement). Osobné údaje sú spracovávané počas doby trvania
pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov zabezpečí prevádzkovateľ ich
archiváciu v zmysle platných právnych predpisov
c) vystavenia potvrdení alebo certifikátov o absolvovaných školeniach v prípade produktu HR Consulting a bezpečnostných
školení ADR
4. Zoznam osobných údajov:
V prípade účelu pod bodom 3 a) tohto oznámenia údaje obsiahnuté v životopise a v motivačnom liste zaslané dotknutou
osobou, ale aj osobné údaje zaslané v ostatných prílohách ako sú portfólia prác, certifikáty, doklady o štúdiu a iné. Údaje
poskytnuté účastníkmi školení za účelom evidencie a vydania potvrdenia / certifikátov.
V prípade účelu pod bodom 3 b) tohto oznámenia meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa
trvalého a prechodného pobytu, štátna príslušnosť, osobné číslo, pohlavie, rodinný stav, rodinní príslušníci, počet vyživovaných
detí, absolvované školy a vzdelanie, výnimky zo vzdelania, doby v zamestnaní, dátum uzatvorenia pracovného pomeru, dôvod
vzniku pracovného pomeru, skúšobná doba, dátum skončenia pracovnoprávneho vzťahu (PV), dôvod skončenia PV, spôsob
skončenia PV, druh práce, pracovné zaradenie, organizačný útvar, výsledky posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, fond
pracovnej doby, dochádzka, mzdové náležitosti vrátane čísla bankového účtu, dovolenka, porušenie pracovnej disciplíny, nárok
na starobný dôchodok, zmenená pracovná schopnosť, pracovné hodnotenie, školenia a kurzy, číslo telefónu, predchádzajúci
zamestnávatelia, doba základnej vojenskej služby, údaje o priznaní invalidného, čiastočne invalidného dôchodku, údaje o
zmenenej pracovnej schopnosti, zdravotná poisťovňa zamestnanca, meno a priezvisko manželky/manžela , druha / družky,
rodné číslo manželky/manžela, druha / družky – dátum narodenia, rodné meno, meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo dieťaťa,
názov a adresa školy, ktorú dieťa navštevuje, údaje o dôchodkovom poistení zamestnanca, údaje o zákonných zrážkach
zamestnanca (výživné), údaje o sporení, pôžičkách a zrážkach na poistenie zamestnanca, údaje o osobnom účte zamestnanca,
údaje o dočasnej práceneschopnosti zamestnanca, materských dávkach a o ošetrovaní chorého člena rodiny, daňové
vyhlásenie k dani z príjmu, daňový bonus, doklad o návšteve školy, údaje o vykonaných pracovných cestách a vyplatených
cestovných náhradách a ostatné údaje vyžadované zákonmi SR
V prípade účelu pod bodom 3 c) tohto oznámenia údaje obsiahnuté v dotazníku, v prezenčnej listine a prezentačných
materiáloch.
Osobitné kategórie osobných údajov nie sú spracovávané.
5. Právny základ spracúvania osobných údajov: Osobné údaje sú spracovávané:
a) v prípade účelu pod bodom 3 a) tohto oznámenia na základe súhlasu dotknutej podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
b) v prípade účely pod bodom 3 b) tohto oznámenia na základe článku 6 ods. 1 písm. c) a ods. 3 Nariadenia bez súhlasu
dotknutej osoby, pretože účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovujú
osobitné zákony a
c) v prípade účelu pod bodom 3 a) tohto oznámenia na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia pre potreby plnenia zmluvy
o poskytnutí školenia pre dotknutú osobu.
6. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje:
V prípade spracovania osobných údajov na účely pod bodom 3 a) tohto oznámenia je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné.
Dotknutá môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním elektronicky na adresu elektronickej pošty dekra@dekra.sk alebo
písomne na adresu sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba zároveň berie na vedomie, že ak je súhlas odvolaný,
prevádzkovateľ nemôže poskytovať služby, za účelom ktorých bol súhlas udelený (napr. prevádzkovateľ nebude môcť
vyhľadávať zamestnanie pre dotknutú osobu, poskytnúť jej školenie a pod.)
V prípade účelov pod bodmi 3 b) a c) tohto oznámenia poskytnutie osobných údajov nie je dobrovoľné, dotknutá osoba musí
poskytnúť osobné údaje, pretože ich poskytnutie je vyžadované buď platnými právnymi predpismi upravujúcimi zamestnávanie
fyzických osôb v pracovnoprávnych vzťahoch a potrebné pre plnenie daňových a odvodových povinností s tým súvisiacich
alebo pre plnenie zmluvy s dotknutou osobou.
7. Tretie strany: Osobné údaje budú poskytované tretím osobám.
Osobné údaje budú predovšetkým poskytnuté potenciálnym zamestnávateľom dotknutej osoby.

Osobné údaje budú ďalej poskytované tretím osobám podľa platných právnych predpisov upravujúcich vedenie personálnej
a mzdovej agendy, predovšetkým príslušnému daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, príslušnej zdravotnej poisťovni, úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalším verejnoprávnym inštitúciám, o ktorých tak ustanoví zákon.
Osobné údaje môžu byť poskytnuté taktiež dodávateľom služieb pre prevádzkovateľa, ak je to potrebné pre podporu a plnenie
pracovnoprávneho vzťahu (napr. emitentom stravných poukážok, dodávateľom IT systémov, poskytovateľom služieb spojených
s výkonom pracovnej cesty a pod.).
Osobné údaje môžu byť rovnako poskytnuté obchodným partnerom, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi
prevádzkovateľom a týmto obchodným partnerom. Takéto tretie strany budú subjektom zmluvných a ďalších právnych
záväzkov, aby bola zachovaná dôvernosť osobných údajov a bolo rešpektované súkromie dotknutých osôb. Tretie strany budú
mať prístup iba k údajom, ktoré potrebujú pre výkon svojich činností.
Osobné údaje môžu byť poskytnuté poradcom prevádzkovateľa v prípade realizácie auditu, due-dilligence týkajúcich sa
korporátnych zmien u prevádzkovateľa.
8. Okruh príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené: HR manažér, IT manažér, Office manažér, konzultanti,
konateľ prevádzkovateľa.
9. Forma zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené:
Zamestnávateľ je oprávnený sprístupniť, poskytovať alebo zverejniť osobné údaje zamestnanca v rozsahu titul, meno,
priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo
zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a
identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností zamestnanca. Poskytovanie
osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.
V ostatných prípadoch nebudú osobné údaje zverejňované.
10. Tretie krajiny: Osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do tretích krajín.
12. Automatizované rozhodovanie: Prevádzkovateľ pri obsadzovaní voľných pracovných pozícií nevykonáva úplné
automatizované rozhodovanie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ však môže využívať čiastočne automatizované rozhodovanie,
kedy za účelom vyhľadania vhodného kandidáta zadá do informačného systému rozhodné kritéria ako napr. vzdelanie, prax,
jazykové schopnosti a pod., aby takto automatizovanými prostriedkami vyselektoval kandidátov, ktorí spĺňajú zvolené kritériá.
Následné výberové konanie však už pokračuje osobným výberom a selekciou vykonanou zamestnancami prevádzkovateľa
vykonávajúcimi výber zamestnanca.
V ostatných prípadoch spracovávania osobných údajov sa automatizované rozhodovanie nevykonáva.
13. Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má tieto práva:
a)
právo na prístup k osobným údajom – právo vyžadovať potvrdenie, či prevádzkovateľ spracováva osobné údaje a ak tomu
tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a určitým informáciám o tom, ako sú spracovávané.
b)
právo na opravu - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú.
c)
právo na vymazanie – dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracováva.
Existujú však situácie, kedy povinnosť spracovávania osobných údajov (i) vyžaduje zákon, (i)) je to potrebné na účely
archivácie alebo (iii) na uplatňovanie právnych nárokov. V takýchto prípadoch nemôže byť žiadosti o výmaz osobných
údajov vyhovené.
d)
právo namietať spracovávanie - pokiaľ sa spracovávanie osobných údajov prevádzkovateľom opiera o oprávnený záujem
prevádzkovateľa (a nie o iný dôvod spracovávania) alebo sa týka priameho marketingu, dotknutá osoba má právo vzniesť
námietku proti spracovaniu osobných údajov
Pokiaľ chce dotknutá osoba uplatniť ktorékoľvek svoje právo, môže zaslať e-mail na elektronickú adresu dekra@dekra.sk.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
14. Kontakt: Dotknutá osoba sa môže obrátiť so svojimi otázkami ohľadom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov
písomne na prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na adresu dekra@dekra.sk

