
 

 
Spracúvanie osobných údajov 
UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE 

prevádzkovateľ: 
ŠPEDSERVIS, spol.  s.r.o., Pri Suchom mlyne 21, 811 04 Bratislava 

 
Pri plnení povinností vyplývajúcich pri evidencii prijatej a odoslanej pošty  dochádza alebo môže 

dochádzať k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom – ŠPEDSERVIS, spol. s r.o. , Pri Suchom 
mlyne 21, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, www.spedservis.sk, kontakt: spedservis@spedservis.sk. 
 
 Účelom spracúvania osobných údajov sú: 
  
1.  Vaše osobné údaje na základe Vašej reakcie na našu ponuku práce, a to za účelom výberu 

vhodného uchádzača pri prebiehajúcom výberovom konaní, resp. v rámci realizácie nášho 
oprávneného záujmu na prijatie najvhodnejšieho kandidáta na danú pozíciu. 

 
 Príjemcami osobných údajov je prevádzkovateľ.  

 
 Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. 
 
 Vaše osobné údaje pre daný účel spracúvame vždy a len po dobu, ktorá je nevyhnutná 
k dosiahnutiu účelu ich spracúvanie, vrátane archivácie. Osobné údaje neúspešných uchádzačov 
o zamestnanie sú zlikvidované (vymazané) vždy bez zbytočného odkladu po odpadnutí účelu (resp. 
právneho dôvodu) spracúvania, resp. po uplynutí zákonom stanovenej doby. 
Pokiaľ uchádzať dá súhlas na spracovanie osobných údajov, tieto sú uložené a archivované aj naďalej, 
nakoľko môže byť prevádzkovateľom oslovený aj v budúcnosti. 
  
 Spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: Vaše identifikačné a kontaktné údaje, 
údaje o dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii, prípadne číslo účtu pre bezhotovostný styk, či ďalšie osobné 
údaje (vrátane fotografie), ktoré ste nám oznámili vo Vami zaslaných životopisoch a motivačných listoch.  
 
  S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame s mimoriadnou starostlivosťou a v súlade 
s platnými právnymi predpismi. 
Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných 
prostriedkov. 
  

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich 
sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania  a právo na 
prenosnosť   údajov. 
 



 Pri podozrení z porušenia právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné 
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk. 
 
 Spracúvané osobné údaje sú nevyhnutné na splnenie oprávneného záujmu spracúvania 
osobných údajov prevádzkovateľa. 
 
 Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.  
   
 S otázkami, týkajúcimi sa spracovania Vašich osobných údajov, sa na nás môžete obracať na 

nižšie uvedených kontaktoch: 

- kontaktná adresa:  Pri Suchom mlyne 21, 811 04 Bratislava 

- e-mail: spedservis@spedservis.sk 


