Informácia podľa 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 pre uchádzačov o zamestnanie

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa
CEIT, a. s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 44 964 676.
Účel spracovania osobných údajov
Výberové konanie na voľnú pracovnú pozíciu u prevádzkovateľa.
Právny základ spracúvania osobných údajov
Zmluvné a predzmluvné vzťahy.
Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu
Osobné údaje nie sú poskytnuté žiadnym príjemcom.
Informácia o zámere preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
Získane osobné údaje sa budú spracúvať výlučne na území Slovenskej republiky a členských štátov EU
a nebudú prenesené do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia
Osobné údaje budú uchovávane po dobu trvania výberového konania a následne budú likvidované
v elektronickej aj listinnej podobe.
Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba – uchádzač o zamestnanie má v zmysle platnej legislatívy nasledovné práva:
1. Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby
Dotknutá osoba môže požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej OU a akým spôsobom.
2. Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby sa o nej spracúvali správne a úplne OU a preto môže od
prevádzkovateľa požadovať, aby opravil nesprávne alebo doplnil neúplné osobné údaje.
3. Právo na vymazanie osobných údajov
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať
osobné údaje, ak dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa
článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný
právny základ pre spracúvanie.
4. Právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z
týchto prípadov:

a)

dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až
do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako
bude obmedzenie spracúvania zrušené.
5. Právo na prenosnosť
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi,
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje
poskytli, bránil, ak:
a)

sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia alebo článku
9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia,
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných
údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky
možné.
6. Právo namietať
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti
spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm.
e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených
ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej
osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
7. Právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý udelila prevádzkovateľovi.

Všetky vyššie uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť u prevádzkovateľa a to osobne alebo
písomne priamo v sídle prevádzkovateľa.

Právo podať návrh na začatie konania
Dotknutá osoba má v zmysle § 100 zákona 18/2018 Z.z. podať návrh na začatie konania v prípade, že
je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom. Úrad posúdi podnet do 30 dní
odo dňa doručenia podnetu. O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo
dňa doručenia podnetu.

Informácia o existencií automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
V rámci daného účelu k spracovaniu osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému
individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu.

Informácia o inom účele, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobne údaje na iný účel
ako ten, na ktorý boli získané
Prevádzkovateľ nemá v úmysle získané osobné údaje spracúvať na žiadny iný účel než na ten, na
ktorý boli získané.

