
INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 
AK STE UCHÁDZAČ O ZAMESTANIE V NAŠEJ SPOLOČNOSTI  

 
Spoločnosť ista Slovakia, s.r.o., so sídlom Podunajská 25, Bratislava, PSČ: 821 06, IČO: 31 437 028, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 5270/B 
(ďalej aj ako „ista“ alebo „spoločnosť“), ktorá je prevádzkovateľom osobných údajov poskytnutých 
dotknutými osobami za v súvislosti s podaním žiadosti o zamestanie v ista. Chceli by sme Vás týmto 
spôsobom informovať, aké osobné údaje spracuvávame, ako ich používame, ako ich chránime a aké 
máte práva v súvislosti so spracovávaním.  
 
ista kladie veľký dôraz na ochranu osobných údajov a pri ich spracovávaní dodržuje všetky platné 
právne predpisy, predovšetkým všeobecné nariadenie EU o ochrane osobných údajov (tzv. GDPR).  
 

1. Na aké spracovávanie sa tento dokument vzťahuje?  
 
Tento dokument sa vzťahuje na spracovávanie osobných údajov pri výberovom procese za účelom 
hodnotenia uchádzačov o zamestnanie, spracovávanie ponuky práce a prípravy zmluvnej dokumentácie.  

 
2. Aké osobné údaje spracovávame? Rozsah, účel, právny základ a doba spracovávania  

 
Osobné údaje, ktoré ista v tejto súvislosti spracováva sú:  

a) identifikačné údaje (napr. meno a priezvisko); 
b) kontaktné údaje (napr. adresa, telefón a e-mailová adresa); 
c) údaje v životopisoch;  
d) informácie o dosiahnutom vzdelaní a praxi; 
e) informácie o vodičskom oprávnení; 
f) informácie o ďalších odborných znalostiach a zručnostiach; 
g) ďalšie informácie obsiahnuté v životopise.  

 
Osobné údaje za účelom výberu zamestnancov spracúvame na právnych základoch, a to na základe čl. 
6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred 
uzatvorením zmluvy (pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru v spojení 
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej 
povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov, napr. zo zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  
 
Pokiaľ neuspejete v aktuálnom výberovom konaní, sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe čl. 6 
ods. 1 písm. a) Nariadenia - osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, za 
predpokladu, že nám takýto súhlas udelíte. 
 
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú 
potrebné na účely spracovania. To znamená, že Vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania 
a vymažeme po uplynutí 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania. Dôvodom tohto uchovania 
je ochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme vás, uchováme 
vaše osobné údaje v osobnej zložke v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje 
môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu – v evidencii uchádzačov o 
zamestnanie, a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám udelíte jednoznačný, konkrétny a 
výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, a to výlučne po dobu uvedenú vo Vašom súhlase, 
najviac však na dobu jedného roka odkedy bol súhlas udelený. 
 
Osobné údaje takto získané sú predávané ďalšiemu sprostredkovateľovi, ktorým je personálna agentúra. 
Spoločnosť uisťuje, že ďalší sprostredkovatelia spracovávajú osobné údaje s maximálnou 
starostlivosťou a jedine za účelom, ku ktorým boli poskytnuté a garantujú rovnakú ochranu osobných 
údajov ako ista.  



Ak sa spracúvanie vašich osobných údajov zakladá na vašom súhlase, ste oprávnení kedykoľvek odvolať 
súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktorý bol udelený vo vzťahu ku konkrétnemu účel spracúvania, 
a to aj bez udania dôvodu. 
 

3. Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?  
 

Máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim údajom – to znamená, že Vám ista na základe Vašej 
žiadosti poskytne informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracováva, za akým účelom, z akého zdroja 
boli tieto osobné údaje získané, komu boli údaje poskytnuté a aká je plánovaná doba uchovávania 
osobných údajov. 
 
Máte právo kedykoľvek požadovať opravu nepresných osobných údajov, prípadne ich doplnenie 
v prípade ak by boli neúplné. Taktiež máte právo požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré už nie 
sú potrené pre účel, pre ktorý bolo pôvodne získané alebo ktoré už nie je správca oprávnený využívať 
z iných dôvodov (napr. boli spracovávané neoprávnene, ich výmaz prikazuje zákon atď.) 
 
Máte právo požadovať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov – to znamená, že môžete 
požiadať ista, aby s Vašimi osobnými údajmi ďalej nepracovala, pokiaľ sa nevyjasní či sú spracovávané 
údaje presné, príp. či bola vaša námietka proti spracovávaniu osobných údajov vznesená dôvodne (viď. 
právo namietať nižšie) 
 
Máte právo na prenosnosť Vašich osobných údajov – tzn. že môžete požadovať, aby Vám ista poskytla 
spracovávané osobné údaje v elektronickej podobe tak aby boli ľahko prenosné k inému 
prevádzkovateľovi (poskytovateľovi služieb). 
 
Máte právo vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, ktorého právnym základom je náš 
oprávnený záujem – v takomto prípade budeme Vaše údaje ďalej spracovávať iba za predpokladu, že 
bude preukázané, že na takýto postup existujú závažné dôvody. 
 

4. Odkiaľ získavame osobné údaje, dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, 
profilovaniu a prenosu?  

 
Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od dotknutých osôb alebo z verejne dostupných zdrojov.  
Vylúčené nie je ani poskytnutie osobných údajov zo strany príslušného obchodného partnera 
(dodávateľa, klienta). 
 
Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie bez ľudského zásahu, ktoré by malo na 
dotknuté osoby právne účinky alebo podobne významný vplyv. Pri našom spracúvaní osobných údajov 
nedochádza ani k profilovaniu. 
 
Neuskutočňujeme žiaden prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám. 
 

 
5. Akým spôsobom môžete svoje práva uplatniť? 

 
V záležitosti ochrany Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailové adrese 
ochranadat@ista.sk. Eventuálne sa môžete priamo obrátiť na našu zodpovednú osobu pre ochranu 
osobných údajov, ktorou je advokátska kancelária G. Lehnert, s .r. o., so sídlom Budova ORBIS, Rajská 
ul. č. 7, 811 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, telefón: +421 2 5980 0411, lehnert@lehnert.sk.  
 

6. Ako postupovať pokiaľ sa domnievate, že pri spracovávaní Vašich osobných údajov došlo 
k porušeniu zákona, resp. európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov? 
 



V takomto prípade máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 
07 Bratislava,  Slovenská republika, tel. +421 /2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webové 
stránky: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk. 
 

 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

