INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY
(uchádzač o zamestnanie)
v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ /zamestnávateľ/:
Obchodné meno

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana

Sídlo

Hollého 14, 08181 Prešov

IČO

00610577

Kontakt na zodpovednú osobu

zodpovednaosoba@fnsppresov.sk, 051/7011505

Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ o Vás spracúva, v papierovej alebo elektronickej forme, osobné údaje v rozsahu
žiadosti o prijatie do zamestnania / motivačného listu a životopisu, ktoré sú potrebné na to, aby v
rámci výberového konania vykonal opatrenia pred uzatvorením pracovnej zmluvy s Vami, a aby si
splnil zákonné povinnosti.
V prípade, že ste Prevádzkovateľovi doručili / zaslali žiadosť o prijatie do zamestnania / motivačný list
a životopis, a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania, ste tým udelili súhlas so
spracúvaním osobných údajov a ich uchovaním na účely vedenia databázy uchádzačov o
zamestnanie.

Právny základ spracúvania osobných údajov


spracúvanie je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy ako aj
na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa (Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely
uskutočnenia výberového konania, vrátane pohovorov a rokovaní o obsahu Vašej pracovnej zmluvy a
na základe požiadaviek , ktoré vyplývajú z nasledovných právnych predpisov):
- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov



spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov, a to
za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie (Vaše osobné údaje sú spracúvané za
účelom kontaktovania v prípade uvoľnenia pracovného miesta. Súhlas so spracúvaním osobných
údajov na tento účel je dobrovoľný).

Kategórie príjemcov
Osobné údaje nie sú sprístupňované a ani poskytované tretím osobám či subjektom (v prípade, ak
takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné
údaje poskytnuté orgánom verejnej moci či iným subjektom).

Prenos do tretích krajín
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretích krajín.

Automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Lehoty na vymazanie osobných údajov


Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ po dobu trvania výberového konania na
relevantnú pracovnú pozíciu. V prípade úspešného uchádzača o zamestnanie,
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Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje po skončení výberového konania do dňa, ktorý
bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. Po tomto dni Prevádzkovateľ
spracúva Vaše osobné údaje ako zamestnanca na účely plnenia povinností vyplývajúcich z
pracovnoprávneho vzťahu.
Vaše osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch, ktoré sú registratúrnymi záznamami
Prevádzkovateľ uchováva po dobu uvedenú v registratúrnom pláne.
V prípade, ak ste Prevádzkovateľovi udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov za
účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, Vaše osobné údaje sú spracúvané po
dobu 12-tich mesiacov od doručenia Vašej žiadosti s prílohami alebo 12 mesiacov od
skončenia výberového konania na relevantnú pracovnú pozíciu, za predpokladu, že Váš
súhlas so spracúvaním osobných údajov neodvoláte skôr.
Prevádzkovateľ môže spracúvať vaše osobné údaje po uplynutí vyššie uvedených dôb, ak je
ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej
Prevádzkovateľ podlieha alebo je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje iba v minimálnom rozsahu, tak aby bola dodržaná zásada
minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov a to tak, že Prevádzkovateľ získava osobné údaje
iba na konkrétne určené, výslovné uvedené a legitímne účely. Po uplynutí doby, počas ktorej je
Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje, zabezpečuje ich likvidáciu a/alebo výmaz z
databázy v súlade s Nariadením.
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak nedôjde k ich poskytnutiu, nebude
možné, zo strany Prevádzkovateľa, plniť povinnosti súvisiace s realizáciou výberového konania alebo
s následným kontaktovaním s ďalšími ponukami práce.

Práva dotknutej osoby:









právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na
súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto
skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým
súhlas udelila;
na prístup k svojim osobným údajom, pričom máte právo získať potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú údaje, ktoré sa Vás týkajú a poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré
spracúvame;
na opravu nesprávnych osobných údajov bez zbytočného odkladu, ktoré sa Vás týkajú a so
zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných
údajov;
na vymazanie Vašich osobných údajov, ak ste odvolali svoj súhlas, na základe ktorého sa
spracúvanie vykonáva, a na spracúvanie neexistuje žiadny ďalší právny základ;
na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak namietate
správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť
správnosť osobných údajov; ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate
vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; ak
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo namietate
spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej
situácie, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa
alebo tretej strany. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže
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nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami
alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;
na prenosnosť osobných údajov – máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a
ktoré ste poskytli nám v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;
právo súvisiace s automatizovaným rozhodovaním – máte právo na to, aby sa na Vás
nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní
osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú;
podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 22 Nariadenia. Dotknutá
osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej
žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne
poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba
preukázala svoju totožnosť.
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana prijala všetky primerané personálne, organizačné a
technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej
miere znížiť riziko ich zneužitia a úniku. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34
Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ
porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému
riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
Ak máte otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov alebo ak chcete podať sťažnosť na
spôsob akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete
sa obrátiť na našu zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky Vaše podnety a
sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
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