
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
PRE ŽIADOSTI O ZAMESTNANIE 

SPOLOČNOSTI PRANGL Slovakia s.r.o.
(Stav: Január 2020)

Sme radi, že sa chcete uchádzať o zamestnanie v našej spoločnosti. V nasledujúcej časti vám vysvetlíme, ako spracúvame 
Vaše osobné údaje v súvislosti s Vašou žiadosťou o zamestnanie a v tejto súvislosti poskytujeme ďalšie relevantné informácie.

1. Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?
Spoločnosť Prangl Slovakia s.r.o., Železničná 26A, 903 01 Senec (ďalej iba ako “my”), je prevádzkovateľom v zmysle 
Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (“GDPR”).

2. odpovedná osoba
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, a so zachovaním Vašich práv v zmysle 
nariadenia GDPR, kontaktujte, prosím, našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov na telefónnom čísle +421 2 40209406 
alebo na emailovej adrese office@prangl.sk.

3. Na aké účely a na aký právny základ spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej žiadosti o zamestnanie, pokiaľ je to nevyhnutné pre rozhodnutie o začatí 
pracovnoprávneho vzťahu s nami. Okrem toho môžeme Vaše osobné údaje spracúvať, ak je to nevyhnutné na odvrátenie 
uplatnených právnych nárokov z procesu uchádzania sa o zamestnanie. Právnym základom je pritom čl. 6 ods. 1 písm. b 
a čl. 6 ods. 1 písm.f GDPR, oprávnený záujem je napríklad povinnosť preukazovania v procese podľa všeobecného zákona 
o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (Antidiskriminačný zákon). Pokiaľ dôjde 
ku vzniku pracovno-právneho vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou, môžeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré 
sme už od Vás dostali, na účely pracovnoprávneho vzťahu, ak je to potrebné na výkon alebo ukončenie pracovnoprávneho 
vzťahu alebo na výkon alebo splnenie práv a povinností zastúpenia zamestnanca v súvislosti so záujmami vyplývajúcimi zo 
zákona alebo kolektívnej zmluvy, prevádzkových dohôd spoločnosti alebo zmluvy o službách (kolektívna zmluva).



4. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?
Spracúvame údaje týkajúce sa Vašej žiadosti o zamestnanie. Môže to zahŕňať všeobecné údaje o Vašej osobe (ako naprí-
klad meno, adresa a kontaktné údaje), údaje o Vašej odbornej kvalifikácii a vzdelaní alebo údaje o ďalšom pracovnom vzde-
lávaní a školeniach alebo iné údaje, ktoré ste nám sprostredkovali v súvislosti s Vašou žiadosťou o zamestnanie. Okrem toho 
môžeme spracúvať informácie o Vašej kariére a predchádzajúcich pracovných skúsenostiach, ktoré ste verejne sprístupnili, 
napríklad na kariérnych stránkach

5. 5Z akých zdrojov pochádzajú osobné údaje, ak sme ich nezískali od Vás?
Ak údaje nezískavame priamo od Vás a ak disponujete aktívnym profilom na kariérnych stránkach alebo ak ste nám v rámci 
procesu uchádzania o zamestnanie poskytli neaktívny alebo iba čiastočne aktívny profil, môžeme tieto osobné údaje získať 
aj týmto spôsobom.

6. Aké existujú kategórie príjemcov?
Vaše osobné údaje môžeme sprostredkovať spoločnostiam, ktoré sú s nami prepojené, pokiaľ je to prípustné v rámci účelov 
uvedených pod č. 3 a v právnych základoch. V ostatných prípadoch sa osobné údaje spracúvajú na našu žiadosť na zákla-
de zmlúv o sprostredkovaní podľa čl. 28 GDPR, najmä prostredníctvom poskytovateľov služieb Host alebo poskytovateľov 
systémov správy uchádzačov o zamestnanie.
V rámci spoločnosti Prangl Slovakia s.r.o. dostanú Vaše údaje tie orgány alebo zamestnanci, ktorí ich potrebujú na plnenie 
zmluvných, zákonných a dozorných povinností, ako aj legitímne či oprávnené záujmy.

7. Je zamýšľané sprostredkovanie údajov do tretích krajín?
Sprostredkovanie údajov do tretích krajín nie je zamýšľané.

8. Ako dlho sa uchovávajú Vaše údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre rozhodnutie o Vašej žiadosti. Pokiaľ sa pracovnoprávny 
vzťah medzi Vami a nami neuzatvorí, môžeme Vaše údaje ukladať na základe oprávneného záujmu čl. 6 písm. f) GDPR 
naďalej dovtedy, kým je to nevyhnutné na obranu voči možným právnym nárokom.

9. Aké máte práva?
Ako uchádzač o zamestnanie, v závislosti od situácie v jednotlivých prípadoch, máte nasledujúce práva na ochranu údajov. 
V súvislosti s ich realizáciou či uplatnením môžete nás alebo našu zodpovednú osobu kedykoľvek kontaktovať na kontak-
toch uvedených v bodoch 1 a 2. Máte právo vyžadovať informácie o tom, aké údaje o Vašej osobe spracúvame (podrobne 
pozri článok 15 GDPR); dať Vaše údaje opraviť (podrobne pozri článok 16 GDPR) alebo vymazať (podrobne pozri článok 17 
GDPR);obmedziť spracúvanie Vašich údajov (podrobne pozri článok 18 GDPR);vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich 
údajov (podrobne pozri článok 21 GDPR); uplatniť prenosnosť údajov (podrobne pozri v článku 20 GDPR).

10. Nevyhnutnosť poskytovania osobných údajov
Poskytovanie osobných údajov nie je vyžadované zákonom ani zmluvou, a ani nie ste povinní poskytnúť osobné údaje. 
Poskytnutie osobných údajov je však potrebné na uzavretie pracovnej zmluvy s našou spoločnosťou. To znamená, že 
ak nám pri žiadosti o zamestnanie neposkytnete žiadne osobné údaje, nebudeme môcť s Vami vstupovať do žiadneho 
 pracovnoprávneho vzťahu.

11. Žiadne automatizované individuálne rozhodovanie
V jednotlivých prípadoch sa nevykoná žiadne automatizované rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR, to znamená, že rozhod-
nutie o Vašej žiadosti o zamestnanie nie je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní.
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