Poučenie o spracovaní osobných
údajov kandidáta
Na výberové konanie na voľnú pozíciu bude spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČO: 64948242, Praha 4 - Michle,
Želetavská 1525/1, PSČ 14092 (ďalej len Banka), ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné
údaje, a to v súlade s všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679.
Vaše osobné údaje môžeme využiť na predzmluvné konanie s vami v prípade, že budete vybraný na pozíciu a rozhodnete sa prijať pracovnú
ponuku.
Banka spracúva osobné údaje vždy len v tom rozsahu, v akom je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Spracúvanie prebieha
manuálne, ako aj automatizovane či čiastočne automatizovane.
Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje
Osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľom osobných údajov, pričom vždy platí, že s každým subjektom, ktorý pre Banku vykonáva spracúvanie osobných údajov, máme uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá obsahuje záruky sprostredkovateľa
o technickom a organizačnom zabezpečení osobných údajov.
Sprostredkovateľmi vašich osobných údajov z titulu kandidáta na pracovnú pozíciu sú spoločnosti:
ADECCO spol. s r. o
LMC s. r. o.
mBlue Czech, s. r. o.
Nicholson International Czech Republic, s. r. o.
Smart Choice, s. r. o.
SOFISOL, s. r. o.
Talentor Advanced Search, s. r. o.
Doba spracúvania osobných údajov
Ak sa pri realizácii Vašej žiadosti odoslanej v rámci výberového konania nedohodneme inak, Vaše osobné údaje spracúvame šesť mesiacov
od ich zaslania (sprístupnenia prevádzkovateľovi).
Akékoľvek spracúvanie Vašich osobných údajov sa ukončí v momente, kedy už z hľadiska účelu, na ktorý sa vykonávalo, nie je nevyhnutné.
V nadväznosti na ukončenie spracúvania sa uskutočňuje ich výmaz (likvidácia).
Ak na to udelíte osobitný súhlas, bude Banka nad rámec výberového konania na uvedenú pracovnú pozíciu ďalej spracúvať osobné údaje
na účely evidovania vašej osoby a ponúkania obdobných pracovných príležitostí. Tento súhlas sa udeľuje na obdobie 5 rokov. Súhlas môžete
kedykoľvek odvolať. Osobné údaje budú sprístupnené len oprávneným zamestnancom prevádzkovateľa a sprostredkovateľov, a to len
v miere nevyhnutnej na účely spracúvania.
Rešpektujeme Vaše práva (práva dotknutej osoby)
V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte príslušné práva:
(i)
na prístup k osobným údajom,
(ii)
na opravu alebo doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov,
(iii)
na výmaz osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získavané alebo inak spracúvané, alebo ak
zistíte, že boli spracúvané protiprávne,
(iv)
na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch,
(v)
na prenosnosť údajov a
(vi)
vzniesť námietku, po ktorej bude spracúvanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené
dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami najmä, ak je dôvodom prípadné
vymáhanie právnych nárokov a
(vii)
obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Na uplatnenie týchto práv môžete kedykoľvek kontaktovať buď prevádzkovateľa,
ako aj zodpovednú osobu na adrese dpo@unicreditgroup.cz
Máte právo obrátiť sa so sťažnosťou týkajúcou sa spracúvania osobných údajov na dozorný orgán:
názov: Úrad na ochranu osobných údajov
sídlo: Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov
web www.dataprotection.gov.sk

