
1 
 

  
 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE 

 

 
Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., prevádzkovateľ osobných údajov, spracúva vaše osobné údaje v súlade so zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ“) a 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako 
„GDPR“) s cieľom realizácie výberových konaní na obsadenie pracovnej pozície u prevádzkovateľa. 
 
Osobné údaje, resp. kategória osobných údajov:  
 
Osobné údaje, ktoré ste ako uchádzač o zamestnanie v spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. uviedli v životopise, motivačnom 
liste najmä meno a priezvisko, titul, adresa, vzdelanie, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, súčasné / 
bývalé pracovné miesta.  

Účel a právny základ: 

 
• Zmluvný a predzmluvný vzťah, ktorého je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán (článok 6, ods. 1 písm. b) GDPR 

v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov  za účelom  výberu vhodných 
zamestnancov z uchádzačov o zamestnanie (vyhodnocovanie životopisov, osobný pohovor, kontaktovanie).  

• Súhlas dotknutej osoby v prípade uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie za účelom spätného oslovenia s 
pracovnou ponukou  (článok 6, ods. 1 písm. a) GDPR)  za účelom evidovanie uchádzača v databáze a jeho spätného 
kontaktovania s pracovnou ponukou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Súhlas dotknutej osoby v prípade odporúčania (článok 6, ods. 1 písm. a) GDPR) – za účelom kontaktovania 
odporučeného uchádzača (t.j. pre prípady, keď osobné údaje uchádzača poskytuje iná fyzická osoba (napr. Váš 
známy, rodinný príslušník, priateľ apod.). 

Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej 
žiadosti na adresu SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, najlepšie s uvedením textu „GDPR-odvolanie 
súhlasu“ na obálke alebo zaslaním žiadosti na gdpr@spp-distribucia.sk, najlepšie s uvedením textu „GDPR-odvolanie súhlasu“ 
v predmete. V takomto prípade osobné údaje nebudú ďalej spracúvané. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Doba spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje budú spracúvané po dobu výberového konania, v prípade, ak je uchádzač neúspešný, jeho osobné údaje budú 
zlikvidované. V prípade, ak je uchádzač úspešný, jeho osobné údaje budú spracúvane v súvislosti so založením 
pracovnoprávneho vzťahu. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu,  budú spracúvané po dobu trvania súhlasu, t. j. po 
dobu vyplývajúcu zo súhlasu alebo do odvolania súhlasu.  

 
Je poskytnutie osobných údajov potrebné? 

Poskytnutie osobných údajov na účely uzavretia zmluvy je zmluvnou požiadavkou, bez poskytnutia týchto údajov nedôjde k 
posúdenie Vašich predpokladov pre výkon obsadzovanej pracovnej pozície v rámci výberového konania a k prípadnému 
uzatvorenie pracovného pomeru.  

Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté? 

SPP - distribúcia, a. s., môže využívať pri svojej činnosti aj služby zmluvných partnerov. V niektorých prípadoch môže 
dochádzať pri tejto činnosti k spracúvaniu osobných údajov. V týchto prípadoch prevádzkovateľ distribučnej siete dbá na 
dôsledný výber svojich zmluvných partnerov, posudzuje ich spoľahlivosť a v zmluvnom vzťahu má zmluvne ošetrené pravidlá 
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ochrany osobných údajov. Zákon ukladá prevádzkovateľovi, ktorým je SPP - distribúcia, a. s., že môže poveriť spracúvaním 
osobných údajov len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a 
organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky ZOOÚ a aby sa zabezpečila ochrana práva 
dotknutej osoby. Subjekty, ktoré majú vykonávať v mene SPP - distribúcia, a. s., ako prevádzkovateľa spracúvanie osobných 
údajov sú sprostredkovateľmi a majú s SPP – distribúcia, a. s. v súlade so ZOOÚ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných 
údajov. V závislosti od účelu spracúvania, na ktorý bol súhlas daný, môžu byť osobné údaje poskytnuté nasledovnému okruhu 
príjemcov – sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom, zamestnanci sprostredkovateľov z titulu výkonu ich práce, notár, 
exekútor, advokát v súvislosti s obhajobou právnych nárokov SPP – distribúcia, a. s., spoločnosť, ktorá poskytuje IT podporu a 
údržbu hardvérových zariadení a  prevádzku a správu IT infraštruktúry a aplikácií,  externý audítor. Príjemcovia/tretie strany 
neposkytnú tieto osobné údaje žiadnym tretím stranám, ktoré by ich používali na vlastné účely. 

Aké má dotknutá osoba práva? 

Dotknutá osoba má právo požadovať od SPP – distribúcia, a. s.  ako prevádzkovateľa  prístup k osobným údajom týkajúcich sa 
dotknutej osoby,  právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie 
spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo 
odvolať súhlas, ako aj právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 ZOOÚ.  

Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie, pri ich spracúvaní nedochádza k 
automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania. Osobné údaje sa nezverejňujú. 

Bližší postup uplatnenia práv je dostupný na www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr. 

Kto je prevádzkovateľom a jeho zodpovednou osobou?  

Prevádzkovateľom osobných údajov dotknutej osoby je: spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 
11 Bratislava, IČO:  35 910 739, zapísaná v OR OS Bratislava I, Oddiel  Sa, Vložka číslo: 3481/B. 

Zodpovednou osobou  prevádzkovateľa je: Martin Požgay, špecialista krízového manažmentu a ochrany osobných údajov,          
e-mailová adresa: gdpr@spp-distribucia.sk, telefonický kontakt: +421 2 2040 2044. 
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