
  Informácia pre uchádzačov o zamestnanie 

Informácia o spracúvaní osobných údajov 
 
 
Prevádzkovateľ: 
ZTS Sabinov, a.s., Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00590797, registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
oddiel: Sa, vložka č. 76/P, 

 
Vás informuje o  tom, že za účelom Vášho zaradenia do výberového konania na obsadenie niektorého z voľných pracovných 
miest (uchádzač o zamestnanie), v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,  

 
spracúva Vaše osobné údaje 
v rozsahu bežných osobných údajov (najmä  titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo 
a údaje o dosiahnutom vzdelaní a praxi). 

 
Vždy od Vás vyžadujeme poskytnutie len tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné k posúdeniu, či spĺňate podmienky pre 
obsadenie konkrétnej pracovnej pozície, a Vaše kontaktné údaje. 
Tieto osobné údaje nám nie ste povinný poskytnúť, avšak v tomto prípade nebudete môcť byť zaradený do výberového konania, 
pri neposkytnutí kontaktných údajov sa s Vami nebudeme môcť bezodkladne skontaktovať. 

 
Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej osobe a uchovávame ich po dobu 5 rokov od  ich získania, v  súlade 
s registratúrnym plánom spoločnosti. 

 
Ako dotknutá osoba, teda fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, máte právo: 

- požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, 
- žiadať opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov, 
- žiadať výmaz tých osobných údajov, ktoré podľa Vášho názoru prevádzkovateľ nepotrebuje pre daný účel spracúvania 

alebo ich spracúva nezákonne, prípadne uplynula doba uchovávania osobných údajov, 
- na obmedzenie spracúvania osobných údajov po určitú dobu, a  to v  prípade, že namietate ich správnosť či zákonnosť 

spracúvania (a nežiadate ich výmaz) a tiež po dobu, po ktorú sa rozhoduje o námietke voči spracúvaniu osobných 
údajov, 

- namietať spracúvanie osobných údajov z  dôvodov, týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, 
- preniesť svoje osobné údaje, ktoré spracúvame, inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 

 
V prípade, ak ste presvedčený, že došlo k porušeniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať návrh na 
začatie konania o  ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: 
Telefónne čísla:  051/4561 205, 051/4561 221, 051/4561 279 
Email:  griad@ztssabinov.sk, person@ztssabinov.sk, stefancikova@ztssabinov.sk 
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