INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
V SPOLOČNOSTIACH SKUPINY VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO
v rozsahu informačnej povinnosti podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
1.

KOMU SÚ TIETO INFORMÁCIE URČENÉ A KTO JE DOTKNUTÁ OSOBA?
Tieto informácie sa Vás týkajú, pokiaľ máte záujem stať sa zamestnancom niektorej zo spoločností skupiny
Veolia Energia Slovensko uvedenej v Prílohe č. 1 tohto dokumentu a poskytli ste nám Vaše osobné údaje na
účely
a)

výberového konania, alebo

b)

zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie.

V uvedených prípadoch ste tzv. dotknutou osobou podľa Nariadenia.
2.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Na účely konkrétneho výberového konania je prevádzkovateľom príslušná spoločnosť skupiny Veolia Energia
Slovensko uvedená v Prílohe č. 1 tohto dokumentu, pre ktorú sa výberové konanie uskutočňuje.
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov na účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie je
spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.

3.

KTO JE ZODPOVEDNOU OSOBOU PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV?
V prípade ak máte záujem uplatniť svoje práva dotknutej osoby, alebo máte otázku vo veci ochrany
osobných údajov, obráťte sa na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v skupine Veolia:
a)

prostredníctvom e-mailu na: dpo.veolia.sk@veolia.com, oou.vesk@veolia.com, alebo

b)

písomne na adrese spoločnosti: Veolia Energia Slovensko, a.s., do rúk: zodpovedná osoba za
ochranu osobných údajov, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
c) telefonicky: +421 48 43 27 360.

c)
4.

V AKÝCH SITUÁCIÁCH PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVA?
4.1 Spracúvanie bez súhlasu
Na účely realizácie výberového konania Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vašej žiadosti dotknutej
osoby, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením pracovnej zmluvy, alebo dohody o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)
Výber vhodného kandidáta je zároveň oprávneným záujmom zamestnávateľa (právny základ podľa čl. 6 ods.
1 písm. f) Nariadenia)
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je nevyhnuté na uskutočnenie výberového konania.
4.2 Spracúvanie so súhlasom
Na niektoré prípady spracúvania osobných údajov sa vzťahuje povinnosť Prevádzkovateľa vyžiadať si Váš
súhlas (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia). V týchto prípadoch Vás vyzveme na udelenie
súhlasu, pričom máte právo udelenie súhlasu odmietnuť alebo tiež odvolať už udelený súhlas.
V rámci procesu nábor pôjde o súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorú vedie
Veolia Energia Slovensko, a.s. Udelenie súhlasu je dobrovoľné, v prípade ak súhlas odopriete, nebude
možné Vaše osobné údaje uchovať pre potreby Vášho možného oslovenia v budúcnosti.

5.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?
Spracúvame o Vás spravidla bežné osobné údaje. Ide o údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci výberového
konania ako súčasť životopisu, dokladov o vzdelaní a odbornej spôsobilosti, v rámci pohovoru a pod.
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6.

PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania výberového konania a v prípade, ak ste nám udelili súhlas na
zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie, po dobu na ktorú je súhlas udelený, prípadne do jeho
odvolania.
Následne Vaše údaje bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.

7.

Z AKÝCH ZDROJOV SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?
Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú spravidla od Vás. Poskytli ste nám ich na účely
výberového konania, alebo sme ich získali počas výberového procesu napr. pohovorom.

8.

KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto
kategóriám príjemcov:

9.

a)

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spravidla pre ostatné spoločnosti v skupine spracúva
spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,
údaje z databázy uchádzačov sú poskytované spoločnostiam v rámci skupiny Veolia Energia Slovensko
podľa prílohy č. 1,

b)

iným spoločnostiam v rámci skupiny Veolia sú poskytované vybrané nevyhnutné údaje len v prípade ak
ide o nábor na riadiacu pozíciu a je nevyhnutné schválenie podľa pravidiel koncernového riadenia,
v tomto prípade ide o spoločnosť Veolia Česká republika, a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00
Praha 1, Česká republika,

c)

našim zmluvným partnerom, najmä dodávateľom poradenských služieb v rámci náboru zamestnancov,
pričom najčastejšie spolupracujeme so spoločnosťou Profesia, spol. s r.o. www.profesia.sk;

d)

iným subjektom len v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov
ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr.
súdom, audítorom, orgánom činným v trestnom konaní a pod.).

SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠANÉ DO ZAHRANIČIA?
Nakoľko sme súčasťou nadnárodnej skupiny Veolia, Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu
prenášané v rámci krajín EÚ na účely koncernového riadenia a v prípade ak ide o nábor na riadiacu pozíciu
a je nevyhnutné schválenie podľa pravidiel koncernového riadenia, konkrétne ide o spoločnosť Veolia Česká
republika, a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 pôsobiacu v Českej republike.

10. VYKONÁVAME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA?
Spoločnosti skupiny Veolia u svojich zamestnancov ani u iných dotknutých osôb nevyužívajú spracúvanie
osobných údajov automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania.
11. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
U osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov alebo priamo u prevádzkovateľa máte právo uplatniť tzv.
práva dotknutej osoby, ktorými sú právo na prístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie
spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo vzniesť námietku. Máte tiež právo podať sťažnosť u
dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky cez kontaktné údaje uvedené
v bode 3 tohto dokumentu. Výkon práv dotknutej osoby je ale možný len v prípade, že hodnoverne preukáže
svoju totožnosť.
Bližšie vysvetlenie práv dotknutých osôb nájdete v Prílohe č. 2 tohto dokumentu.
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Príloha č. 1 Zoznam prevádzkovateľov - spoločností skupiny Veolia Energia Slovensko

Spoločnosť

Sídlo

Veolia Energia Slovensko, a.s.

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

C-Shop, spol. s r.o.

Einsteinova 25, Bratislava 851 01

C - bau, spol. s r.o.

Einsteinova 25, Bratislava 851 01

Veolia Energia Senec, a.s.

Sokolská 6, Senec 903 01

Veolia Energia Vráble, a.s.

Sídlisko Žitava 1399/16, Vráble 952 01

Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.

Dubčeka 1513/55, Žiar nad Hronom 965 01

Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.

Einsteinova 25, Bratislava 851 01

SLOVEO a.s.

Einsteinova 25, Bratislava 851 01

Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.

Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11

Veolia Energia Brezno, a.s.

Clementisova 5, Brezno 977 01

Veolia Energia Lučenec, a.s.

Ulica Partizánska 1/1990, Lučenec 984 01

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.

Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63

Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.

L. Kossútha 99, Kráľovský Chlmec 077 01

Veolia Energia Komfort Košice, a.s.

Einsteinova 25, Bratislava 851 01

PPC Investments, a.s.

Magnetová 12, Bratislava 831 04

Veolia Teplo Levice, s. r. o.

Námestie E. M. Šoltésovej 14 , Levice 934 01

Veolia Priemyselné služby Slovensko, s. r. o.

Ul. Zeppelina 7, Levice 934 01

Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.

Ul. Zeppelina 7, Levice 934 01

Veolia Energia Levice, a.s.

Einsteinova 25, Bratislava 851 01

Veolia Industry Levice, s. r. o.

Einsteinova 25, Bratislava 851 01

Spoločné kontaktné údaje: tel.: + 421 (0)2 6820 7233, e-mail: info@veoliaenergia.sk
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Príloha č. 2 Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva vyplývajúce z článkov 15 až 20 Nariadenia:



Právo na prístup – znamená že Vám potvrdíme či Vaše osobné údaje spracúvame alebo nespracúvame,
o aké osobné údaje ide a aké sú podmienky spracúvania. Prevádzkovateľ Vám na požiadanie poskytne aj
kópiu spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie môžeme účtovať primeraný poplatok
zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami,
informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný
spôsob. Právo získať kópiu osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.



Právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré
o Vás spracúvame.



Právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z
nasledujúcich situácií:
(i)

odvolali ste súhlas so spracúvaním,

(ii) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
(iii) Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
(iv) vzniesli ste námietku voči spracúvaniu,
(v) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v platnej
legislatíve.



Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie
Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
(i)

popreli ste správnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol
presnosť osobných údajov overiť;

(ii) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto
toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
(iii) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na
určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov (napr. na súde);
(iv) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pričom obmedzenie je možné pod
dobu kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi
oprávnenými dôvodmi.



Právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto,
že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie
automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať alebo preniesť inému prevádzkovateľovi
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a
slobody iných osôb.



Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov
pokiaľ je vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie,
ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade ak by sme Vaše osobné údaje použili na účely
priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vrátane profilovania a osobné
údaje sa už na také účely nesmú ďalej spracúvať.

Popri uvedených právach, ktoré môžete uplatniť u Prevádzkovateľa, máte tiež právo podať sťažnosť u
dozorného orgánu, na nasledovnej adrese: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27, prípadne elektronicky na: statny.dozor@pdp.gov.sk
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