EKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20, 832 90 Bratislava

Udelenie súhlasu dotknutou osobou na účel prípadného oslovenia neúspešného uchádzača o zamestnanie
s ponukou obsadenia uvoľnenej pracovnej pozície, pri spracúvaní osobných údajov, pri ktorých je právnym
základom súhlas dotknutej osoby
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním mojich osobných údajov, uvedených v osobnom
profile, resp. životopise, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a 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, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi EKO-podnik verejnoprospešných služieb, IČO: 00 491 870, so
sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „Organizácia“) na účely prípadného oslovenia
neúspešného uchádzača o zamestnanie s ponukou obsadenia uvoľnenej pracovnej pozície v Organizácii.
Napriek tomu, že s Vami ako neúspešným uchádzačom o zamestnanie v našej organizácii neuzavrieme
pracovnú zmluvu (dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru), Vami poskytnuté osobné údaje v rámci
výberového procesu môžu byť našou organizáciou v budúcnosti opätovne využité a spracúvané. Tieto osobné údaje si
totiž môžeme zaradiť do databázy uchádzačov o zamestnanie a v budúcnosti Vás tak kontaktovať s ponukou na
obsadenie voľnej pracovnej pozície vhodnej pre Vás v závislosti od Vami uvádzaných pracovných skúseností
a preferencií.
Za týmto účelom však Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v prípade, ak nám na tento účel udelíte
súhlas. Ak nám takýto súhlas neudelíte, jeho neposkytnutie sa pre Vás nebude spájať so žiadnymi negatívnymi
dôsledkami, nakoľko poskytnutie Vašich osobných údajov na uvedený účel nie je zmluvnou ani zákonnou
povinnosťou. Po ukončení výberového procesu bude spracovanie Vašich údajov ukončené.
Kategórie spracúvaných osobných údajov:
Na uvedený účel (avšak výlučne za predpokladu udelenia Vášho súhlasu) spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sme
získali v rámci výberového procesu. Najmä sú to Vaše identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa pobytu,
dátum a miesto narodenia, vlastnoručný podpis, fotografia), kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa,
korešpondenčná adresa), údaje týkajúce sa Vašich predchádzajúcich pracovných skúseností a Vami dosiahnutého
vzdelania (údaje na Vašom diplome, výučnom liste, doklade o odbornej spôsobilosti na výkon tej-ktorej práce,
doklade o bezúhonnosti, ak je na výkon práce potrebný), údaje o zdravotnej spôsobilosti uvedené najmä v posudku o
zdravotnej spôsobilosti zamestnanca a iné údaje vyplývajúce z Vášho životopisu (okrem už uvedených údajov
obsahuje často aj demografické údaje ako vek, pohlavie, rodinný stav, či údaje súvisiace so záujmami uchádzača
o zamestnanie).
Právny základ spracúvania osobných údajov
Vo vyššie uvedenom prípade sú Vaše osobné údaje spracúvané výlučne na základe Vášho súhlasu na takto
definovaný účel (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona). Vaše osobné údaje
v tomto prípade spracúvame len v tom rozsahu, na aký nám ako dotknutá osoba udelíte súhlas. Udelený súhlas
môžete kedykoľvek odvolať.
Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je
udelený na dobu 2 rokov od skončenia výberového procesu, pričom táto doba začína plynúť prvým dňom
kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k skončeniu výberového konania. Tento súhlas je možné
kedykoľvek písomne odvolať.
V .............................. dňa ..........................
..............................................
podpis dotknutej osoby
tel.: 02/4425 9188
e-mail: pavlovic@ekovps.sk
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