INFORMACIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – „Kariéra“
Spoločnosti:
•

Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Muchovo námestie 3624/8, Bratislava - Petržalka 851
01, Slovenská republika , IČO: 48 136 999 (ďalej len „Zásielkovňa“),

•

Packeta Innovations s.r.o., so sídlom Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 - Libeň,,
Česká republika, IČO: 072 27 671,

(ďalej spoločne len ako „Prevádzkovatelia“)
ako spoloční Prevádzkovatelia osobných údajov spracúvajú v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní
osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie") po zaslaní
vášho životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie vaše osobné údaje (meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podobizeň,
občianstvo, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, pracovné skúsenosti či ďalšie informácie v
životopise uvedené), a to za účelom výberu uchádzačov o vypísanú pracovnú pozíciu a
jeho prípadného kontaktovania.
Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Osobné údaje budú
Prevádzkovateľovi, najmä spoločnosti Zásielkovňa spracované a uschované odo dňa
doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania, po ktorom budú osobné údaje
neúspešných uchádzačov vymazané a v prípade uzavretia zmluvy po dobu trvania
pracovnoprávneho pomeru, ak nestanoví iný právny predpis dobu dlhšiu.
Vezmite prosím, na vedomie, že na základe dohody Prevádzkovateľov máte podľa
Nariadenia právo:
−

požadovať od Zásielkovne informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,

−

vyžiadať si u Zásielkovne prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo
opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,

−

požadovať od Zásielkovne vymazanie týchto osobných údajov, tento výmaz
Zásielkovňa vykoná, ak nebude v rozpore so zákonom alebo oprávnenými záujmami
Zásielkovne,

−

požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,

−

na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené
v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

−

v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných
údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

