INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
uchádzača o zamestnanie
v zmysle 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 zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej
len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám
alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Prevádzkovateľom je spoločnosť Smart Choice, s.r.o., Kopčianska 8, 10, 851 01 Bratislava, telefonický kontakt
+421 2 2071 8717, emailový kontakt: office@smartchoice.sk.
Prečo budeme o Vás osobné údaje spracúvať ?
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len
„dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom
na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré
prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto
fyzickej osoby.
Preto údaje, ktoré nám o sebe poskytnete vo forme životopisu, motivačného listu, prípadne iných dokladov, ktorým
preukazujete váš záujem o uzatvorenie pracovného alebo obdobného vzťahu, považujeme za osobné údaje.
Vaše osobné údaje budeme spracúvať ako prevádzkovateľ, a to za účelom výberu vhodných kandidátov, ktorých
prezentujeme našim zmluvným klientom, za účelom obsadenia ich voľných pracovných pozícií.
Právnym základom pre spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie osobných
údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy - dotknutá osoba, alebo aby sme na základe vašej
žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Z tohto dôvodu je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou.
Bez toho, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje nemôžeme pre vás vyhľadať vhodnú voľnú pracovnú pozíciu.

Komu poskytneme vaše osobné údaje
Aby sme splnili vytýčený účel spracúvania, vaše osobné údaje poskytneme našim klientom (zamestnávateľom),
ktorí majú voľnú pracovnú pozíciu, a to v prípade, ak zodpovedáte ich požiadavkám výberu.
Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín
Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme Vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to
znamená mimo EÚ alebo EHP).
Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?
Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu s vami. Po jeho uplynutí, počas 1 roka.
Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?
Ako dotknutá osoba máte právo:
❏ vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
❏ opravu Vašich osobných údajov
❏ vyžadovať vymazanie vašich osobných údajov (nie však počas doby povinnej archivácie podľa),
❏ vyžadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
❏ na prenosnosť vašich osobných údajov.
Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania Vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný
orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Ako si môžete svoje právo uplatniť?
Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti osobne alebo písomne na
horeuvedených kontaktných údajoch.

