
 
 

Žitná 21, 831 06 Bratislava,       OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 14454/B 
 
 

Uchádzači o zamestnanie 
 

Spoločnosť GEOKOD s.r.o., IČO: 35 715 456 organizuje výberové konania, a preto je za týmto 
účelom považovaná za prevádzkovateľa osobných údajov žiadateľov a uchádzačov o zamestnanie. 
 
Tento dokument uvádza ako spoločnosť nakladá a používa osobné údaje žiadateľov a uchádzačov 
o prácu alebo zamestnanie, ktoré získava priamo od nich, alebo od tretích strán počas výberového 
procesu na obsadenie voľnej pracovnej pozície. 
 
Získavame tieto údaje: 
 

- kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo 
- informácie z vášho životopisu – dátum narodenia, informácie o vašich predchádzajúcich 

zamestnaniach, vzdelaní, zručnostiach, jazykových znalostiach a informácie, ktoré ste sa 
rozhodli uviesť 

- motivačný list – akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť 
- testy a hodnotenie – môžeme vás požiadať, aby ste absolvovali testy na preverenie vašich 

schopností, znalostí a osobnosti. Takéto hodnotenie môže vykonávať oprávnená osoba 
v našej spoločnosti, alebo prostredníctvom tretej strany. Pred uskutočnením takéhoto 
hodnotenia vám poskytneme informácie týkajúce sa vášho konkrétneho prípadu 

- referencie – býva zvykom, že sa rozhodujeme aj podľa referencií od osôb, ktoré s vami 
pracovali v minulosti. Tieto osoby kontaktujeme vtedy, ak nám poskytnete ich mená a 
kontaktné údaje.  

 
Účel spracúvania osobných údajov: 
 

- naša spoločnosť sa neustále dynamicky vyvíja, rastie, profesionalizuje a skvalitňuje svoje 
ľudské zdroje, preto hľadá kvalifikovaných kandidátov na rôzne pracovné pozície.  

 
Kto má prístup k osobným údajom: 
 

- k vašim osobným údajom majú prístup poverení zamestnanci – oprávnené osoby, ktoré sú 
vyškolené na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účel spracovania 
osobných údajov pre pracovno-právne vzťahy a sú viazané mlčanlivosťou. 

- vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, 
napríklad s dodávateľmi služieb (zazmluvnená výberová agentúra a pod.) V takýchto 
prípadoch spracúvajú tieto tretie strany vaše osobné údaje len na daný účel a iba v súlade 
s našimi pokynmi. 

 
Uchovávanie osobných údajov: 
 

- osobné údaje z výberových konaní uchovávame iba určitý čas, a to, počas trvania výberového 
konania 

- nepotrebné osobné údaje likvidujeme, pričom k ich vymazaniu a likvidácii dôjde vždy 
a v každom prípade (aj keď nevyberieme vhodného kandidáta) – najneskôr do 30 
kalendárnych dní. 

 
 
 
 



Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: 
 

- na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracúvame vaše osobné 
údaje preto, že je to nevyhnutné na účely nášho oprávneného záujmu ktorý sledujeme, a to 
v prípade, ak ste nás o to požiadali  

 
Vaše zákonné práva: 
 

1. Právo na prístup 
Môžete nás požiadať o informácie  
- ako spracúvame vaše osobné údaje 
- prečo spracúvame vaše osobné údaje 
- aké kategórie osobných údajov spracúvame 
- s kým vaše osobné údaje zdieľame 
- ako dlho uchovávame vaše osobné údaje 
- aké máte práva 
- odkiaľ sme vaše osobné údaje získali (ak nie od vás) 
- môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. 

 
2. Právo na opravu alebo zmenu 

Ak zistíte, že nemáme správne vaše osobné údaje, žiadame vás, aby ste nám to oznámili alebo 
nás upozornili, ak sú niektoré z vašich osobných údajov už neaktuálne.  
 

3. Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie 
Ak zistíte, že spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad dlhšie, než 
je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.  

 
4. Právo na obmedzenie spracúvania 

Ak zistíte, že spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, môžete požiadať, 
aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Od momentu, kedy ste požiadali o 
opravu vašich osobných údajov, alebo ak ste namietali proti spracúvaniu, až do momentu, kým 
nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich 
podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracúvanie.  
 

5. Právo na prenosnosť údajov 
Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie, a ktoré budete od nás požadovať, 
dostanete v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo 
požiadať o prenos týchto informácií na iného prevádzkovateľa.  

 
6. Stiahnutie súhlasu 

V prípade, že sme požiadali o váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo 
kedykoľvek odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov. O vašej 
požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné 
údaje mohli poskytnúť. 

 
Ak by ste chceli podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu 
k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou 
osobných údajov a vaše podnety a žiadosti budú preverené. 
 
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov: zodpovedna.osoba@geokod.sk  
prípadne poštou na adresu:  GEOKOD s.r.o., Žitná 21, 831 06 Bratislava. 
 
V prípade podozrenia máte právo na začatie konanie podľa § 100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov, prostredníctvom dataprotection.gov.sk. 
 
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás 
skontaktovať v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov 
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