Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov / Privacy Notice
určené pre uchádzačov o zamestnanie, v rámci spoločnosti AXIL SLOVAKIA, s.r.o.

Spoločnosť AXIL SLOVAKIA s.r.o. si uvedomuje, že podmienky spracúvania a ochrana osobných údajov
sa netýka iba jej klientov, klientov jej zmluvných partnerov, najmä finančných inštitúcii, resp.
zmluvných partnerov (fyzických osôb), ale v rovnakej miere je pripravená chrániť aj osobné údaje
svojich potenciálnych zamestnancov (ďalej len „dotknuté osoby“). Tento dokument Vám poskytne
informácie predovšetkým o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, aké práva máte v súvislosti
so spracúvaním Vašich osobných údajov, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných
údajov.
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1. O nás - prevádzkovateľ osobných údajov a kde nás môžete kontaktovať
2. Aké osobné údaje spracúvame
3. Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje a aký je právny základ spracúvania osobných
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1. O nás - prevádzkovateľ osobných údajov a kde nás môžete kontaktovať
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť AXIL SLOVAKIA s.r.o., Trnavská 112 A, 821 04
Bratislava, IČO: 50 259 571, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro,
Vložka číslo 110268/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania
Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia Vašich práv ako dotknutej osoby (pozn. dotknutou osobou
je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú), môžete sa na nás obrátiť buď priamo na
tel. č. +421 918 945 625 alebo písomne na e-mailovej adrese : info@axil.sk alebo na adrese sídla
spoločnosti v zmysle ORSR.

2. Aké osobné údaje spracúvame
Rozsah osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:
Identifikačné údaje: najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné
číslo, ak je pridelené, štátna príslušnosť, národnosť, fotografia, titul, ďalšie identifikačné osobné údaje
uvedené v rámci CV zo strany uchádzača,vlastnoručný podpis (pokiaľ bol obsahom CV).
Kontaktné údaje: adresa trvalého/prechodného pobytu alebo bydliska, telefónne číslo, emailová
adresa.

Osobné údaje bezprostredne súvisiace s prácou resp. prevádzkové údaje: potvrdenie o návšteve
školy (pri brigádnikoch).
Ak si to vyžaduje pracovné zaradenie Spoločnosť je oprávnená spracúvať aj osobné údaje za účelom
zisťovania údajov o bezzúhonnosti a dôveryhodnoti najmä výpis z registra trestov, zisťovať údaje
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, odbornej spôsobilosti, vrátane splnenia podmienky odbornej
skúšky resp. osobitného finančného sprostredkovania, údaje potrebné na zistenie prípadného
konfliktu záujmov.

Osobitná kategória resp. citlivé údaje: i) evidencia občanov so zdravotným postihnutím v zmysle
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ii) údaje o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce iii)
údaje o porušení predpisov trestného práva resp. priestupkového práva.
Iné údaje o dotknutých osobách: profesijný životopis, vrátane údajov, ktoré uchádzač zverejní na
profesijných sociálnych sieťach, údaje o absolvovanom vzdelaní, referencie o uchádzačovi,.

3. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ spracúvania osobných
údajov
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania údajov v nevyhnutnom
rozsahu, pričom hlavným účelom spracúvania je vedenie personálnej agendy.
Spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na i) posúdenie skutočnosti, či ste vhodným
kandidátom na voľné pracovné miesto, resp. či spĺňate zákonom stanovené predpoklady, ii)
uzatvorenie pracovno-právnej zmluvnej dokumentácie. iii) základe osobitných predpisov, resp. také
ktorých spracovanie umožňuje legislatíva s odkazom na oprávnený záujem Spoločnosti.
Právny základ: Spoločnosť získava a spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s
Nariadením 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 (ďalej len „GDPR“) a s § 13 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZoOOÚ”) (a to najmä § 13 ods. 1 písm. b), písm. c) a písm. f)) ako aj
v súlade so znením osobitných zákonov.

Spracúvanie bez súhlasu dotknutej osoby
Účely spracovania na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby”
Odmietnutie poskytnutia osobných údajov v zmysle tohto právneho základu môže mať za následok
neuzatvorenie zmluvy, resp. následky stanovené právnymi predpismi.
Účely spracovania na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOÚ „spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná”

Ako zamestnávateľ máme povinnosti, ktoré nám ukladajú osobitné právne predpisy. Preto Vaše údaje
spracúvame aj v prípadoch, ak nám túto povinnosť ukladá osobitný zákon, najmä/nie však výlučne
(vždy v znení neskorších predpisov):
-

zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (ďalej ako zákon „o službách
zamestnanosti“)
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej ako „zákon o
BOZP“)
zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Účelom spracúvania na základe osobitných zákonov je napríklad spracúvanie osobných údajov
uchádzača na voľnú pracovnú pozíciu do dňa ukončenia výberového procesu, t.j. bez archivácie týchto
údajov v prípade neúspechu v zmysle Zákonníka práce
Účelom spracovania na základe právneho základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. f) ZoOOÚ
„spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo
tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby
vyžadujúce si ochranu osobných údajov”
Oprávneným záujmom Spoločnosti je napr. monitorovanie spoločných priestorov za účelom ochrany
majektu a zdravia zamestnancov obrazovým záznamom, monitorovanie osôb vstupujúcich do budovy
sídla spoločnosti. Spoločnosť pred spracovaním osobných údajov na tomto právnom základe prihliada
na skutočnosť, či jej právne záujmy neprevažajú záujmy a práva dotknutej osoby, resp. či sú v
rovnováhe, či je jej zámer oprávnený a či je spracovanie na tomto právnom základe nevyhnutné. Ďalej
Spoločnosť berie do úvahy primerané očakávania dotknutých osôb, či môžu očakávať spracovanie
osobných údajov zo strany Spoločnosti.
V prípade, ak nie je medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou zmluvný vzťah, Spoločnosť bude
spracúvať osobné údaje na nevyhnutne potrebnú dobu, kým bude spĺňať zákonné predpoklady
oprávneného záujmu, resp. maximálne po dobu 1 roka odo dňa spracúvania osobných údajov alebo
do momentu kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať takéto spracúvanie osobných
údajov, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.
Na spracúvanie v zmysle tohto bodu sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo
namietať takéto spracúvanie, s následkom obmedzenia spracúvania zo strany Spoločnosti.

4. Doba na ktorú spracúvame Vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame na nevyhnutne potrebný čas v súlade s účelom spracúvaniaDoba
uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákonov uvedených v bode 3 na základe právneho
základu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. c) ZoOOÚ.

5. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú

Osobné údaje získavame najmä priamo od Vás, resp. z registrov a evidencií, zoznamov alebo webových
stránok.

6. Kam putujú Vaše osobné údaje
Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb najmä prostredníctvom svojich zamestnancov
alebo osôb v obdobnom pomere, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a môžu tieto osobné
údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných
povinností.
Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby
Spoločnosť poskytla osobné údaje aj iným príjemcom. Príjemcom je v zmysle GDPR fyzická alebo
právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje
poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Príjemcov následne rozdeľujeme na
Sprostredkovateľov a tretie osoby.
Vaše osobné údaje poskytneme príjemcom, ak nám takúto povinnosť ukladá osobitný zákon, priamo
vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská
republika viazaná alebo ste na takéto konanie poskytli svoj súhlas alebo ide o našich
sprostredkovateľov.
Vaše osobné údaje nebudú predmetom cezhraničného prenosu.
Sprostredkovatelia
Nakoľko niektoré činnosti zabezpečujú pre Spoločnosť iné subjekty, najmä na základe dodávateľských
zmluvných vzťahov môže dôjsť z ich strany aj k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Na poskytnutie
osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas, Spoločnosť však zodpovedá za výber
sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb, a to najmä tým, že pri výbere sprostredkovateľa
dbá na technické a organizačné opatrenia. Jedná sa o spoločnosti v oblasti HR. S takýmto subjektom
máme uzatvorenú zmluvu o spracovávaní osobných údajov, podľa ktorej spracúvajú v mene
Spoločnosti Vaše osobné údaje a v rámci ktorej je stanovená povinnosť materiálno-technického
zabezpečenia z ich strany, vrátane ošetrenia pravidiel ochrany osobných údajov, resp. prípadných
sankcií za ich porušenie. Sprostredkovateľ je povinný nás bezodkladne informovať o akýchkoľvek
narušeniach bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.
Tretie strany
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám resp. príjemcom, ak nám takúto povinnosť
ukladá osobitný zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo ste na takéto konanie poskytli svoj súhlas.

7. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov môžete uplatniť nasledovné práva:
Informácie o spracúvaní osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov, účely

spracúvania a právny základ spracúvania, informácie o právach dotknutých osôb, príjemca alebo
kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba
uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu
osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie o existencii automatizovaného
rozhodovania a profilovania.
Požadovať prístup k osobným údajom
Máte právo vyžadovať informáciu, či o Vás sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané a ak áno, máte
právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účeloch spracúvania, kategóriách
dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných
údajov alebo kritériá na jej určenie, existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných
údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práve namietať proti takémuto
spracúvaniu, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných
údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a
záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte
právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré
požiadate, sme oprávnení účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.
Právo na opravu
Máte právo na to, aby sme opravili Vaše nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje a doplnili neúplné
osobné údaje. Preto, ak ste zmenili napríklad kontaktné údaje, prosím informujte nás, a Vaše osobné
údaje opravíme.
Zároveň máme povinnosť viesť o Vás správne a aktuálne údaje. Preto je dôležité, aby ste nás
o každej zmene Vašich údajov bezodkladne informovali a príslušné zmeny nám zdokladovali.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
Vaše osobné údaje sme v určitých právnymi predpismi stanovených prípadoch povinní na Váš pokyn
vymazať.
V takomto prípade sme povinní vyhodnocovať, či sú na vymazanie splnené právnymi predpismi
vyžadované podmienky, pretože v niektorých právnymi predpismi stanovených prípadoch sme povinní
Vaše údaje uchovávať a archivovať po zákonom stanovenú dobu, napriek tomu, že by ste požadovali
príslušné údaje vymazať.
Právo na obmedzenie spracúvania
V zákonom ustanovených prípadoch máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich
osobných údajov a spracúvali ich výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo môžete od nás
požadovať, aby sme spracúvanie osobných údajov po zákonom stanovenú dobu zablokovali.
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo požadovať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti,
pokiaľ je to technicky možné. Ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky,
Vaše osobné údaje odovzdáme v zodpovedajúcom formáte Vami určenej tretej strane

Právo namietať proti spracúvaniu údajov, automatizované individuálne rozhodovanie (vrátane
profilovania)
Ak sa domnievate, že spracovávanie Vašich osobných údajov vykonávame v rozpore s právnymi
predpismi, prosím obráťte sa na nás, radi Vám podáme vysvetlenie, prípadne vykonáme potrebnú
nápravu.
Právo podať sťažnosť
S Vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou sa
môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, t.j. začať konanie podľa §100 ZoOOÚ.
Kontaktné údaje na uplatnenie Vašich práv voči Spoločnosti
Vaše práva voči Spoločnosti týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, si môžete voči nám
uplatniť buď priamo na tel. č. +421 918 945 625 alebo písomne na e-mailovej adrese info@axil.sk alebo
na adrese sídla Spoločnosti v zmysle ORSR. Vyjadrenia Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do
jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť
o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť a počet žiadostí. O predĺžení, vrátane uvedenia
dôvodov, Vás budeme informovať.

8. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti a môžete ho kedykoľvek
odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávaných údajov pred jeho odvolaním.
Svoj súhlas môžete odvolať na tel. č. +421 918 945 625 alebo písomne na e-mailovej adrese
info@axil.sk alebo na adrese sídla Spoločnosti v zmysle ORSR. Prosím v odvolaní súhlasu uveďte:
-

kto odvolanie podáva v rozsahu najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, aby sme Vás vedeli
identifikovať.

Odvolať resp. obmedziť sa dá iba spracovanie osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva na
základe súhlasu, t.j. nie v prípade, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutným predpokladom pre
plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. nie v prípade, ak spracovanie
osobných údajov pre Spoločnosť vyplýva z osobitných zákonov.

9. Existencia automatizovaného rozhodovania a profilovania
K automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
v tejto oblasti nedochádza.

10. Právna úprava




Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

