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Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od 

dotknutej osoby  podľa čl. 13 GDPR 

všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej aj ako „GDPR“  

1.1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:  

Prevádzkovateľom je jedna zo spoločností patriacich do skupiny STEFE. Medzi spoločnosti skupiny STEFE patrí 
STEFE Banská Bystrica, a.s., STEFE ECB, s.r.o., STEFE Martin, a.s., STEFE Rimavská Sobota, s.r.o., STEFE Rožňava, 
s.r.o., STEFE SK, a.s., STEFE THS, s.r.o., STEFE Trnava, s.r.o. a STEFE Zvolen, s.r.o. Kontakty a identifikačné údaje 
spoločností skupiny STEFE nájdete na www.stefe.sk , ako aj po kliknutí na príslušnú spoločnosť, ktorá vyhlásila 
výberové konanie na voľné pracovné  miesto, alebo na tú spoločnosť, ktorej ste udelili súhlas na spracúvanie 
osobných údajov bez vyhláseného výberového konania.  
 

1.2. Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa:  

Skupina STEFE nemá zástupcov v oblasti ochrany osobných údajov. 
 

1.3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:  

Každá spoločnosť skupiny STEFE má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne 
spracúvanie osobných údajov, a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť. Kontaktné údaje zodpovedných osôb sú 
uverejnené na www.stefe.sk/ochrana-osobnych-udajov , ako aj pri príslušnej spoločnosti a to tej, ktorá vyhlásila 
výberové konanie na voľné pracovné miesto, alebo ktorej ste udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov. 
 

1.4. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ:  
 

Vaše osobné údaje spracúvame na účely výberu zamestnancov a osobných pohovorov  v rámci zverejneného 
výberového konania na voľné pracovné miesto, a to v rozsahu uvedenom vo Vami zaslanom životopise alebo 
motivačnom liste. Vaše osobné údaje spracúvame v prebiehajúcom výberovom konaní na voľné pracovné miesto 
na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b)  GDPR nakoľko slúžia našej spoločnosti na prijatie rozhodnutia 
o výbere uchádzača na základe Vami zaslanej žiadosti alebo prihlásenia do výberového konania, výsledkom 
ktorého by malo byť uzatvorenie pracovno-právneho vzťahu medzi Vami ako dotknutou osobou a jednou zo 
spoločností skupiny STEFE.  
 
V prípade, že budete vo výberovom procese úspešný a budeme rokovať o uzatvorení pracovného vzťahu ďalej, 
budeme potrebovať získať od Vás aj ďalšie informácie, o ktorých budete cielenejšie informovaný v prípade, ak 
dôjde k uzatvoreniu pracovno-právneho vzťahu.  
 
Pre účely výberového konania je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na zaradenie 
do výberového konania a v prípade Vášho úspechu vo výberovom konaní na prijatie rozhodnutia o uzatvorení 
pracovného vzťahu. Následky odmietnutia poskytnúť osobné údaje v zákonom požadovanom rozsahu z Vašej 
strany môžu byť rôzne a to v závislosti od rozsahu a konkrétnosti neposkytnutých osobných údajov. Neúplným 
alebo nesprávnym uvedením Vašich osobných údajov môže dôjsť napr. k situácii, že  budete z výberového 
konania vylúčený. 
 
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na účely evidencie a uchovávania žiadostí o zamestnanie (voľné 
pracovné miesto) a životopisov neúspešných uchádzačov vo vyhlásenom výberovom konaní u prevádzkovateľa 
v prípade záujmu a iniciatívy o súhlas zo strany prevádzkovateľa, alebo v prípade iniciatívy uchádzača 
o zamestnanie, keď nie je zverejnené výberové konanie na voľné pracovné miesto v skupine STEFE, a to na 
základe Vami udeleného písomného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na tento účel. Vaše osobné údaje 
spracúvame v takomto prípade na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Neudelenie súhlasu nie je 
spojené so žiadnymi následkami pre Vás, znamená to len toľko, že Vás nezaradíme do databázy vhodných 
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kvalifikovaných kandidátov, ktorých kontaktujeme v prípade, ak sa uvoľní, alebo vytvorí pracovné miesto 
v skupine STEFE v budúcnosti. Vami udelený súhlas musí obsahovať minimálne dobu, počas ktorej nám udeľujete 
súhlas na takéto spracúvanie Vašich osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie (najdlhšie však na 
dobu 1 roku), ako aj možnosť odvolania súhlasu z Vašej strany  kedykoľvek a bezdôvodne. 
 
Vo všetkých uvedených prípadoch ide o poskytnutie osobných údajov, ktoré sú potrebné na zaradenie do 
výberového konania. Ako uchádzač o prácu v skupine STEFE nie ste povinný nám tieto osobné údaje poskytnúť, 
neviaže vás k tomu ani zákon ani zmluva.  

 

1.5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: 

 
Kvôli dosiahnutiu účelu spracovania Vašich osobných údajov poskytneme Vaše osobné údaje v medziach nášho 
zmluvného vzťahu nasledovnej kategórii príjemcov osobných údajov: spoločnosti v skupine STEFE na Slovensku 
(oprávnený záujem je uľahčenie administrácie a efektívnejšieho riadenia výberových konaní v skupine a hľadania 
kvalifikovanej pracovnej sily uplatniteľnej v niektorej spoločnosti v skupine), alebo spoločnosti zaoberajúcej sa 
výberom zamestnancov alebo poskytovateľom informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď 
spravujú interné systémy pre správu osobných údajov, ak vystupujú v pozícii nášho zmluvného 
sprostredkovateľa. Naši zmluvní partneri sú zmluvne alebo zákonom zaviazaní k náležitému dodržiavaniu 
predpisov o ochrane osobných údajov a mlčanlivosťou a Vaše osobné údaje potrebujú pre plnenie zmluvných, 
zákonných alebo kontrolných povinností. 
  

1.6. Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie:  

Spoločnosti skupiny STEFE neprenášajú osobné údaje do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie, 
nevzťahuje sa na nás Rozhodnutie Komisie o primeranosti. 
 

1.7. Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie): 
 
Prevádzkovateľ, teda jedna zo spoločností skupiny SŤEFE, je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú 
dobu: 

1.7.1. Pri neúspešných uchádzačoch vo výberovom konaní na voľné pracovné miesto po dobu 
vyplývajúcu z Registratúrneho poriadku Prevádzkovateľa schváleného štátnym archívom 
(lehota uloženia spravidla 1 rok začína plynúť 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku po 
uzatvorení výberového konania na voľné pracovné miesto); následne budú v zmysle interných 
predpisov zlikvidované 

1.7.2. Pri úspešných uchádzačoch vo výberovom konaní na voľné pracovné miesto sa poskytnuté 
osobné údaje a dokumentácia stanú súčasťou osobného spisu zamestnanca 

1.7.3. po dobu trvania udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov uvedenú v súhlase 
a plynutia lehoty uloženia súhlasu do jeho likvidácie v zmysle interných predpisov. 
 

1.8. Identifikácia práv dotknutej osoby:  
Vaše nižšie uvedené práva si môžete uplatniť kedykoľvek a to listom alebo mailom adresovaným zodpovednej 
osobe tej spoločnosti skupiny STEFE, ktorá spracúva Vaše osobné údaje. Každou jednou žiadosťou sa budeme 
bezodkladne venovať a snažiť sa na ňu čo najlepšie odpovedať. 
 

1.8.1. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby; 
Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o Vás máme, ako aj na niektoré informácie o tom, 
ako ich používame. Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je 
požadované inak alebo, ak ste o to požiadali mailom, informácie vám budú poskytnuté 
elektronicky, ak je to možné. 

1.8.2. právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov dotknutej osoby; 
1.8.3. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby; 
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Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad 
keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď odvoláte svoj 
súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a 
regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

1.8.4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby; 
Ak je splnená niektorá z podmienok podľa čl. 18 ods. 1 GDPR dôjde na základe Vašej žiadosti 
k znemožneniu manipulácie s Vašimi osobnými údajmi a nebudú predmetom spracúvania do 
doby opadnutia dôvodu na trvanie obmedzenia. 

1.8.5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby;  
Právo namietať máte v zmysle čl. 21 ods.1 GDPR v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na 
základe nášho oprávneného záujmu. V prípade uplatnenia námietky posúdime, či nebudú naše 
oprávnené záujmy a dôvody (napr. na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie našich práv 
a právnych nárokov) prevažovať nad Vašimi záujmami, právami a slobodami. 

1.8.6. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby; 
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, 
na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, 
ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo 
zmluvných strán. Prenos osobných údajov druhému prevádzkovateľovi má význam vtedy, ak je to 
technicky možné na oboch stranách. 

1.8.7. právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika; 
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete 
podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Pre vysvetlenie situácie a jej nápravu odporúčame 
obrátiť sa najprv na príslušnú spoločnosť skupiny STEFE. 

1.8.8. právo kedykoľvek a bezdôvodne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. 
  

1.9. Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov  

Spracovanie Vašich osobných údajov na účely evidencie a uchovávania žiadostí o zamestnanie v databáze 
uchádzačov o prácu vedenou STEFE sa vykonáva na základe Vami dobrovoľne udeleného písomného súhlasu. 
Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného listu do sídla spoločnosti alebo na e-mail 
zodpovednej osobe tej spoločnosti skupiny STEFE, ktorej ste súhlas udelili. Kontakty na spoločnosti nájdete TU 
a kontakty na zodpovedné osoby za ochranu osobných údajov nájdete TU. 

 
1.10. Z akých zdrojov osobné údaje získavame? 

 
Najviac osobných údajov získame priamo od Vás tým, že nám zašlete životopis, motivačný list, prihlášku do 
výberového konania alebo iné dokumenty, či už z vlastnej iniciatívy alebo na základe nášho dožiadania. Môže sa 
stať, že niekedy získame Vaše osobné údaje z verejne dostupných a zákonne poskytnutých zdrojov najčastejšie 
pri vlastnej iniciatíve a vyhľadávaní vhodných kandidátov na pracovné miesto. O zdroji Vašich osobných údajov 
Vás budeme informovať pri prvej možnej príležitosti. 
 
V skupine STEFE sa nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie. 


