
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre 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 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať v organizácii  

Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava, IČO: 31750214 

Prečo budeme o Vás osobné údaje spracúvať ? 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne za účelom: 

❏ Výberu zamestnancov, v rámci prebiehajúceho obsadzovania voľnej pracovnej pozície. 

❏ Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o 

ochrane údajov, a to zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov. 

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie budú po skončení výberového konania zlikvidované. 

Komu vaše osobné údaje poskytneme 

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym ďalším príjemcom. 

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín 

Ani jednou z našich spracovateľských nemáme v úmysle vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín 

(to znamená mimo EÚ alebo EHP). 

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? 

Ako dotknutá osoba máte právo:  

❏ vyžadovať prístup k Vašim osobným údajov,  

❏ opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, 

❏ namietať spracovanie Vašich osobných údajov, 

❏ na prenosnosť 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 horeuvedenej adrese,   

❏ elektronicky na nižšie uvedenej emailovej adrese. 

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: 

 

roman.stolc@tilgnerka.edu.sk 

tel: 02/654 22 545 

 

 

mailto:roman.stolc@tilgnerka.edu.sk

