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INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE FM SLOVENSKÁ, S.R.O. 

 

Vážený uchádzač o zamestnanie, 

 

radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov podľa článkov 

12,13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „Nariadenie“), ku 

ktorému dochádza v rámci výberových konaní realizovaných v našej spoločnosti.  

 

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť FM SLOVENSKÁ, s.r.o., 

so sídlom, Priemyselná 1, 926 01 Sereď, IČO: 36 534 293, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 17415/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľa a jeho zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov môžete kontaktovať vo 

veciach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a ochrany  osobných údajov na adrese 

Priemyselná 1, 926 01 Sereď alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo-sk@fmlogistic.com.  

 

2. NA AKÝ ÚČEL A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Prevádzkovateľ o Vás ako uchádzačoch o zamestnanie spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúci účel:  

• účasť dotknutej osoby vo výberovom konaní. Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše 

osobné údaje v rámci predzmluvných vzťahov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (spracúvanie je 

vykonávané pri plnení zmluvy alebo na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone opatrení pred 

uzatvorením zmluvy, t. j. na základe toho, že ste nám poslali svoj životopis a zapojili sa do výberového 

konania),  

• vedenie dotknutej osoby v evidencií uchádzačov o zamestnanie. Za týmto účelom spracúva 

Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, a to 

výlučne v prípade, ak takýto súhlas Prevádzkovateľovi udelíte.  

Za vyššie uvedenými účelmi spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu osobných údajov uvedených 

v životopise a / alebo motivačnom liste, ktoré ste doručili Prevádzkovateľovi v rámci výberového konania 

(najmä meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní, údaje o prechádzajúcich 

zamestnaniach) a osobných údajov uvedených pri pohovore v rámci výberového konania. 

 

3. Z AKÉHO ZDROJA PREVÁDZKOVATEĽ ZÍSKAVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby v prípade, keď 

mu ich samy poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke Prevádzkovateľa (v 

osobitnej, na to určenej sekcií), prípadne, ak mu Vašej osobné údaje doručíte inou formou (napr. 

prostredníctvom e-mailu alebo poštou). 

 

V prípade, ak sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti Prevádzkovateľa prostredníctvom internetového 

pracovného portálu www.profesia.sk, je zdrojom Vašich osobných údajov na účely výberového konania aj 

obchodná spoločnosť Profesia, spol. s r.o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 800 861, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22949/B, ktorá 

prevádzkuje vyššie uvedený internetový pracovný portál, a s ktorou Prevádzkovateľ spolupracuje.  

 

4. AKÉ SUBJEKTY MAJÚ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM? 

V niektorých zákonom vyžadovaných prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté orgánom štátnej 

správy a verejnej moci pri výkone dozoru, napríklad súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní. Vaše 

osobné údaje sú v prípade, ak svoj životopis a/alebo motivačný list doručíte Prevádzkovateľovi 

prostredníctvom na to určeného formulára na webovej stránke, poskytované aj materskej spoločnosti 

Prevádzkovateľa, ktorá je technický prevádzkovateľom webovej stránky - FM France SAS, v postavení 
sprostredkovateľa.  
 

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú poskytované do tretích krajín. Vaše osobné údaje nie sú spracúvané 

profilovaním alebo inou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, na základe ktorého by 

prichádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov. 
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V prípade, ak vyjadríte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov pre potreby budúcich 

náborových/ výberových konaní organizovaných niektorou zo spoločností patriacich do Kapitálovej skupiny 

FM LOGISTIC, môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané okrem Prevádzkovateľa aj nasledujúcimi 

spoločnosťami: FM Polska Sp. z o.o., FM ČESKÁ, s.r.o., FM Hungary Kft, FM Belgium BVBA, FM Logistic 

Deutschland GmbH, FM Romania SRL, FM France SAS, FM Logistic Iberica S.L.U, FM Italy S.R.L., ako 

samostatnými prevádzkovateľmi. 

 

5. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Vaše osobné údaje spracúvame pri účele „Vedenie dotknutej osoby vo výberovom konaní“  počas 

výberového konania (maximálne však 30 dní odo dňa skončenia výberového konania), t. j. do času 

uzatvorenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu vybraného uchádzača s 

Prevádzkovateľom. 

 

V prípade, ak na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje za účelom „Vedenie dotknutej 

osoby v evidencií uchádzačov o zamestnanie“ budú Vaše osobné údaje spracúvané počas 2 rokov odo dňa 

udelenia Vášho súhlasu alebo do dňa, kedy svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov odvoláte.  

 

6. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte 

právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie 

o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, 

máte právo získať prístup k týmto osobným 

údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. 

Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných 

údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť 

elektronickými prostriedkami, informácie Vám 

Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej 

elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný 

spôsob. 

Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, 

úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal 

Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá 

osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez 

zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné 

údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje. 

 

PRÁVO NAMIETAŤ 

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva 

Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého 

dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, 

Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené 

dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.  

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) 

- Taktiež máte právo dosiahnuť 

u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu 

vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú 

splnené určité podmienky, napríklad v prípade, 

ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na 

ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. 

Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať 

individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy 

Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov 

bránia iné okolnosti (napríklad zákonná 

povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že 

v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ 

vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných 

údajov. 

Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností 

máte právo na prenos osobných údajov inému 

prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na 

prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré 

Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste 

Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej 

ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje 

automatizovanými prostriedkami. 

 

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS 

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas 

kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu. 

Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež 

máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil 

spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu 

tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť 

Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak 

máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané 

v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa 

so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je 
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osobných údajov alebo ak je spracúvanie 

protizákonné a žiadate o obmedzenie 

spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už 

nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely 

spracúvania, ale potrebujete ich Vy na 

preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 

právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí 

spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to 

požiadate.  

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 

27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 

3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

 

 

Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti v súvislosti s uplatňovaním Vašich práv nám môžete adresovať na 

kontaktné adresy uvedené v úvode tohto dokumentu. Vaše žiadosti vybavujeme spravidla do 30 

kalendárnych dní, pričom Vás vždy budeme o výsledku informovať. 
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