
Oznámenie o spracúvaní osobných údajov 

pre uchádzačov o zamestnanie v cargo-partner SR, s.r.o. 

 

    25. máj 2018   

1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa 

V zmysle 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 č. 

95/46/ES (ďalej len „GDPR“) je prevádzkovateľom spoločnosť cargo-partner SR, s.r.o., so sídlom 

Kopčianska 92, 852 03 Bratislava, IČO: 31 358 152, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 5741/B. 

V tomto dokumente nájdete ako dotknutá osoba, ktorá nie je zamestnanec spoločnosti, všetky 

náležitosti vyžadované čl. 13 GDPR ako aj iné potrebné informácie týkajúce sa spracúvania Vašich 

osobných údajov spoločnosťou.  

2. Všeobecné podmienky spracúvania údajov 

O zamestnanie v  spoločnosti sa môže každý záujemca uchádzať prostredníctvom pracovného portálu 

Profesia.sk, online portálu spoločnosti, zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti poštou, 

emailom alebo doručením osobne. 

Spracúvané kategórie osobných údajov zahŕňajú predovšetkým Vaše tzv. hlavné údaje v rozsahu titul, 

meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, všetky údaje a iné záznamy 

uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), údaje 

uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, krajina), certifikáty (názov, 

doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat, očakávané zameranie, 

očakávané miesto práce a ďalšie údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a personálnom 

dotazníku za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie; prípadne ďalšie údaje získané 

počas výberového procesu, údaje z Thomas testu a osobného dotazníka, vrátane rukopisu alebo 

podpisu  (ďalej len „údaje uchádzača o zamestnanie“).  

V prípade zúčastnenia sa osobného pracovného pohovoru v centrále spoločnosti cargo-partner GmbH 

alebo v akejkoľvek inej pobočke skupiny cargo-partner, v ktorých je umiestnený kamerový systém, 

môžeme taktiež zhromažďovať videozáznamy vašej osobnosti.  Snímky zozbierané systémom CCTV 

sa používajú na ochranu pred trestnou činnosťou a právnym základom tohto spracovania je článok 6 

ods. 1 písm. F) GDPR - legitímny záujem prevádzkovateľa – ochrana pred kriminalitou.  

Spoločnosť za účelom zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov dotknutých 

osôb využíva moderné IT bezpečnostné systémy. Spoločnosť udržuje vhodné bezpečnostné technické 

a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a 

proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom je umožnený iba 

osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazaní zákonnou alebo 

zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.  

3. Spracúvanie údajov „Žiadosť o zamestnanie“ 

3.1. Ako získavame vaše osobné údaje 

Osobné údaje uchádzača o zamestnanie sú poskytnuté spoločnosti prostredníctvom pracovného 

portálu Profesia.sk, online portálu spoločnosti, zaslaním žiadosti o zamestnanie v spoločnosti poštou, 

prostredníctvom e-mailu alebo doručením osobne, prípadne počas komunikácie s uchádzačom v rámci 

prijímacieho procesu. Vaša žiadosť o zamestnanie je vždy odovzdaná konkrétnej spoločnosti skupiny 

cargo-partner pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate. 



 

Videozáznamy sa zaznamenávajú automaticky kamerovým monitorovacím systémom a môžu sa 

uchovávať maximálne na 14 dní. 

 

Spoločnosť dôkladne vyhodnotí Vašu žiadosť a porovná Vaše profesijné skúsenosti s aktuálnymi 

potrebami a požiadavkami pre danú pracovnú pozíciu. V prípade, že nás Váš profil zaujme a máme pre 

Vás vhodné pracovné zaradenie, nasleduje pozvanie na osobný pohovor. 

 

3.2. Právny základ spracúvania osobných údajov 

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b  nariadenia GDPR – 

spracúvanie v rámci predzmluvných vzťahov. 

 

3.3. Účel spracovania údajov 

Údaje uchádzača o zamestnanie poskytnuté priamo uchádzačom prostredníctvom portálu Profesia.sk, 

online portálu spoločnosti alebo prostredníctvom zaslania žiadosti na e-mailovú adresu spoločnosti či 

poštou alebo osobne môžu byť spracúvané výlučne na účely spracovania Vašej žiadosti o zamestnanie 

a na jej posúdenie v rámci výberového procesu, a taktiež na účely posúdenia vhodnosti kandidáta na 

pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádza.  

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak sa rozhodnete nám ich neposkytnúť, však 

nebudeme môcť začať alebo pokračovať s Vami vo výberovom konaní.  

 

3.4. Doba uchovávania údajov 

Údaje uchádzača o zamestnanie uchovávame v databáze počas trvania výberového procesu a po 

dobu, počas ktorej musíme byť schopní preukázať nediskrimináciu. Údaje uchádzačov o zamestnanie 

uchovávame v databáze 3 roky po ukončení výberového procesu v zmysle právneho základu čl. 6 ods. 

1 písm. f nariadenia GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa – preukázanie nediskriminácie 

uchádzačov o zamestnanie.  

 

4. Databáza uchádzačov 

 

4.1. Rozsah spracovania osobných údajov 

Údaje uchádzača o zamestnanie uchovávame v našej databáze uchádzačov pre prípad zváženia 

budúcich voľných pracovných pozícií.  

 

4.2. Právny základ spracovania osobných údajov 

Právnym základom spracovania údajov je v tomto prípade čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR, resp. 

dobrovoľný súhlas uchádzača o zamestnanie, ktorý môže vyjadriť prostredníctvom dokumentu „Súhlas 

so spracúvaním osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie“ vyplneného v rámci prijímacieho 

pohovoru.  

 

V prípade neudelenia súhlasu podľa predošlého odseku môže cargo-partner spracúvať osobné údaje 

neúspešných uchádzačov na základe nášho oprávneného záujmu za účelom obrany voči prípadným 

tvrdeným právnym nárokom z diskriminácie zo strany neúspešných uchádzačov (čl. 6 ods. 1 písmeno 

f GDPR).  

 

4.3. Účel spracúvania údajov 

Ak si želáte byť kontaktovaní v prípade uvoľnenia vhodnej pracovnej pozície v jednej zo spoločností 

skupiny cargo-partner, je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov (po negatívnom posúdení Vašej 

skoršej žiadosti o zamestnanie) nevyhnutný.  

 

4.4. Doba uchovávania údajov 



Vaše údaje môžeme s Vašim súhlasom uchovávať po dobu 24 mesiacov odo dňa uzavretia výberového 

procesu, alebo do odvolania súhlasu (viď bod 4.5.). V prípade spracúvania na základe oprávneného 

záujmu podľa bodu 4.2 odsek 2 budeme osobné údaje uchovávať po dobu, počas ktorej musíme byť 

schopní preukázať nediskrimináciu.  

 

4.5. Oznámenie o odvolaní súhlasu 

Svoj súhlas so spracúvaním údajov môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodov písomne alebo 

elektronicky na e-mailovú adresu dataprotectionoffice@cargo-partner.com, prípadne môžete 

kontaktovať cargo-partner SR, s.r.o, Kopčianska 92, 852 03 Bratislava.  

 

5. Príjemcovia osobných údajov 

 

Príjemcami vašich osobných údajov môže byť vedenie spoločnosti, vybraní sprostredkovatelia služieb, 

všetky spoločnosti skupiny cargo-partner, príslušné štátne orgány, ak je to žiadúce. Všetci 

sprostredkovatelia služieb poverení spracúvaním vašich osobných údajov sú vyberaní starostlivo tak, 

aby bolo zabezpečené spracovanie osobných údajov pri zachovaní ich dôvernosti a primeranej úrovne 

bezpečnosti. Zmluvy so sprostredkovateľmi obsahujú ustanovenia, ktoré zabezpečujú ochranu Vašich 

osobných údajov.  

 

cargo-partner používa Lever - nástroj na spravovanie žiadostí uchádzačov o zamestnanie, 

prostredníctvom ktorého môžu uchádzači o zamestnanie poslať a uložiť žiadosť v elektronickej forme. 

Medzi spoločnosťou cargo-partner a Lever Inc je podpísaná dohoda o spracúvaní osobných údajov 

s cieľom zabezpečiť úplnosť a dôvernosť osobných údajov.  

 

V prípade poskytnutia údajov inému príjemcovi (súkromná fyzická alebo právnická osoba, orgán 

verejnej moci alebo akýkoľvek iný orgán) ktorý nie je vyššie uvedený, vás budeme písomne informovať, 

pokiaľ takýto prenos údajov nie je výslovne stanovený v právnych predpisoch Európskej únie alebo na 

vnútroštátnej úrovni.  

 

6. Práva dotknutej osoby 

 

Máte právo byť informovaní o tom, aké osobné údaje zhromažďuje a uchováva spoločnosť cargo-

partner ako aj o účeloch ich spracúvania a ich príjemcoch. Môžete požadovať opravu alebo doplnenie 

nesprávnych alebo neúplných údajov. Za určitých okolností, napríklad, ak je presnosť údajov 

napadnutá, až do overenia presnosti môžete vyžadovať, aby vaše údaje boli spracúvané iba s Vašim 

súhlasom alebo na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo v záujme ochrany 

Vášho práva na súkromie alebo práva na súkromie inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov 

dôležitého verejného záujmu. 

 

Zároveň máte právo požiadať spoločnosť cargo-partner, aby Vám alebo, ak je to technicky možné tretej 

strane, ktorú ste určili, poslala kópiu Vašich údajov v štruktúrovanom a čitateľnom formáte (Právo na 

prenosnosť údajov).  

 

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad ak 

neboli spracúvané v súlade s ochranou súkromia.   

 

Ak si uplatníte svoje právo na opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania údajov spoločnosťou 

cargo-partner, musíme o tejto požiadavke informovať všetkých príjemcov, ktorí mali prístup k Vašim 

údajom, pokiaľ sa toto nepreukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje vynaloženie neprimeraného 

úsilia.  

 



Pri uplatňovaní svojich práv sa prosím obráťte priamo na spoločnosť cargo-partner, na adrese 

Kopčianska 92, 852 03 Bratislava.  

 

7. Úrad pre dohľad 

 

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR, môžete 

podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 

Bratislava. Uvedený orgán je príslušný a kompetentný riešiť akékoľvek sťažnosti týkajúce sa 

spracúvania osobných údajov. (Právo podať sťažnosť) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzia:   [1.2] 

Účinná od:  [24.10.2018] 


