Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SK - cars for all s.r.o., so sídlom Smreková 3092/8, 010 07 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 51 974 126, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 70954/L
(ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: Milan Sedlák, konateľ, 0908 510 827, skgastro82@gmail.com
Právnym rámcom spracúvania osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
(GDPR), ktoré upravujú najmä ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života
pri spracúvaní ich osobných údajov, práva, povinnosti a zodpovednosť pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb.
Účely, rozsah a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov
Osobné údaje spracúvame v rámci účelu, na ktorý nám ich poskytujete. Medzi účely spracúvania patrí:
1. plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na
základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov,
2. výberové konanie
3. uzatvorenie záväzkových vzťahov,
4. účtovné a daňové účely,
5. personalistika a mzdy,
6. štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu,
7. prípadné využitie kontaktného formulára na webstránke Prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje spracúvame z týchto zákonných dôvodov:
1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
2. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na
základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; v prípade neposkytnutia osobných
údajov spoločnosť nemôže s vami uzatvoriť zmluvný vzťah;
3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná.
Prevádzkovateľ spracúva osobitné kategórie osobných údajov fyzických osôb v zmysle § 16 ods. 2 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov - spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv
Prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany
alebo verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej
osoby. Na tomto právnom základe je možné spracúvať osobitné kategórie osobných údajov zamestnanca bez jeho
súhlasu ako napríklad výsledky posúdenia zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti na prácu. Informáciu o tom, či je/nie je
zamestnanec zdravotne alebo psychicky spôsobilý na výkon práce umožňuje zamestnávateľovi v tomto rozsahu spracúvať
§ 41 ods. 2 Zákonníka práce. Subjekt, ktorý vykonáva posúdenie zdravotnej, či psychickej spôsobilosti na výkon práce,
alebo iné posúdenia v rámci preventívneho pracovného lekárstva disponuje samostatným právnym základom spracúvania
citlivých osobných údajov dotknutých osôb uvedenom v čl. 9 ods. 2 písm. h) GDPR a § 16 ods. 2 písm. h) zákona o
ochrane osobných údajov.
Pri uchádzačoch o zamestnanie spracúvame osobné údaje na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných
údajov, podľa ktorého 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.
Na uvedené účely budeme spracúvať bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo
občianskeho preukazu, údaje z vodičského preukazu fyzickej osoby, email, telefónne číslo, podpis, adresa.
Poskytovanie osobných údajov iným príjemcom
Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch a z toho dôvodu prijala interné opatrenia, ktoré
zabezpečujú, že Vaše osobné údaje sú sprístupnené a zdieľané len s poverenými osobami, preverenými príjemcami v
zmysle vyššie uvedených účelov.
Naši zamestnanci a pracovníci a iné poverené osoby majú prístup k Vašim osobným údajom výlučne v prípadoch
nevyhnutných pre dosiahnutie účelov spracúvania, tzn. spravidla len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s
ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov. Rozsah prístupu poverenej osoby k Vašim osobným údajom závisí od
konkrétnej pozície, funkcie a pracovnej náplne konkrétneho zamestnanca.
Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa, a to výlučne v rozsahu a za podmienok tomu
zodpovedajúcemu účelu spracúvania. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy
vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia
bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ aj všetci jeho sprostredkovatelia sa zaväzujú
zabezpečiť, aby všetky subjekty, ako aj nimi poverené osoby nakladali s Vašimi osobnými údajmi najmenej s takou
ochranou, akú vyžadujú príslušné platné právne predpisy o ochrane údajov, a aby zaviedli primerané technické a
organizačné bezpečnostné opatrenia.

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to
potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zákonmi, ako napr.
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, a inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu, na ktorú je súhlas udelený. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ
bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie. V
prípadoch, kedy v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov alebo GDPR Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné
údaje bez vášho súhlasu a na účely tak ako je uvedené vyššie, zlikviduje (vymaže) Vaše osobné údaje ihneď po tom, ak
už nie je možné využiť osobné údaje na účel, na ktorý boli získané, pokiaľ neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich
spracúvanie (uplatňovanie právnych nárokov, vedenie súdnych sporov, správnych konaní a pod.).
Predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórii osobných údajov:
1. životopisy po skončení výberového konania,
2. ostatné osobné údaje súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom, mzdové, účtovné, daňové a iné budeme spracúvať
po dobu určenú zákonom. Po uplynutí tejto doby budú vymazané.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Prevádzkovateľ nevyužíva automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom za podmienok stanovených zákonom o ochrane
osobných údajov,
právo na opravu spracúvaných osobných údajov,
právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým Prevádzkovateľovi
udelila,
podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po
ukončení spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje dotknutej osoby chrániť, zamedziť
neoprávneného prístupu k nim, a po uplynutí doby ich uchovávania uloženej zákonom alebo zániku účelu ich spracovania
zabezpečiť ich následnú likvidáciu (vymazanie).
Ak máte akékoľvek otázky ohľadne spracúvania osobných údajov a našich pravidlách ochrany osobných údajov, prosím
kontaktujte nás prostredníctvom našej kontaktnej osoby a jej vyššie uvedených kontaktných údajov.

