Informácie dotknutej osobe ohľadne spracúvania jej osobných údajov
prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Obchodná spoločnosť B Group, a.s. so sídlom Zochova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 809 027,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 2686/B (ďalej len
„prevádzkovateľ“) Vám týmto poskytuje informácie v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných
údajov prevádzkovateľom a ďalšími oprávnenými príjemcami:
Článok I
Informácie fyzickej osobe - nájomcovi ohľadne spracúvania
jeho osobných údajov v súvislosti s nájomným vzťahom s prevádzkovateľom
1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že v súvislosti s uzavretím a plnením zmluvy o nájme medzi
prevádzkovateľom a Vami ako fyzickou osobou, prevádzkovateľ a ním poverený zamestnanec
spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu
a) obchodné meno, miesto podnikania, IČO, titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa
a telefonický kontakt podnikateľa, ak je nájomcom fyzická osoba,
b) titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefonický kontakt štatutárneho orgánu
nájomcu, vrátane názvu obchodného mena, sídla, a IČO nájomcu, ak je nájomcom právnická
osoba.
2. Právnym základom ako aj účelom spracúvania osobných údajov podľa tohto článku je
vyhotovenie a plnenie zmluvy o nájme medzi nájomcom a prevádzkovateľom. Ďalším účelom
spracúvania týchto osobných údajov je vedenie ústnej a písomnej komunikácie s dotknutou
osobou a doručovanie písomností v listinnej a elektronickej podobe.
3. Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku sa nevyžaduje.
4. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú v písomnej forme a v elektronickej forme
v informačnom systéme prevádzkovateľa.
5. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú a uchovávajú od okamihu ich poskytnutia zo
strany dotknutej osoby alebo nájomcu do
a) uplynutia zákonnej doby uloženia, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho
záznamu alebo elektronického registratúrneho záznamu, alebo do
b) ukončenia zmluvy o nájme, ak ide o osobné údaje uvedené v elektronickom informačnom
systéme prevádzkovateľa.
6. Oprávneným príjemcom osobných údajov podľa tohto článku zachytených v listinnej podobe je
spoločnosť BIC ACCOUNT, s.r.o. so sídlom Zochova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 31 378 463 a jej
zamestnanci, a to na a to na účely vedenia účtovníctva, vyhotovovania faktúr a realizácie
hotovostných a bezhotovostných platieb v mene prevádzkovateľa, realizáciu ústnej ako aj
písomnej komunikácie s dotknutou osobou a doručovanie písomností, a za účelom plnenia ďalších
povinností v mene prevádzkovateľa voči orgánom verejnej správy, v rámci ktorých je
spracúvanie osobných údajov oprávneným príjemcom nevyhnutné, a to vždy na dobu, počas
ktorej je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie konkrétneho účelu spracúvania.
7. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku sa neposkytujú neoprávnenej osobe
a neprenášajú sa do tretích krajín.
8. Ustanovenia tohto článku neplatia v prípade, ak je obchodným partnerom prevádzkovateľa
dotknutá osoba, ktorá nie je jeho nájomcom.
9. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa tohto článku máte nasledovné práva:
-

požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať
od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej

-

-

-

osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii
spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania
osobných údajov;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich
osobných údajov, ktoré spracúva;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo
po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré
spracúva v súvislosti s vedením matriky;
získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je
nezákonné;
podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných
údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv
alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.
Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa na adrese Zochova 5, 811
03 Bratislava alebo u zodpovednej osoby Mgr. Andrey Kramaričovej Smolinskej, Zochova 5,
811 03 Bratislava, e-mail: kramaricova@bgroup.sk.
Článok II
Informácie fyzickej osobe - obchodnému partnerovi
prevádzkovateľa ohľadne spracúvania
jeho osobných údajov v súvislosti so zmluvným vzťahom s prevádzkovateľom

1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že v súvislosti s uzavretím a plnením zmluvy medzi
prevádzkovateľom a Vami ako fyzickou osobou, prevádzkovateľ a ním poverený zamestnanec
spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu
a) obchodné meno, miesto podnikania, IČO, titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa
a telefonický kontakt podnikateľa, ak je zmluvným partnerom fyzická osoba,
b) titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefonický kontakt štatutárneho orgánu
podnikateľa, vrátane názvu obchodného mena, sídla, a IČO podnikateľa, ak je zmluvným
partnerom právnická osoba.
2. Právnym základom ako aj účelom spracúvania osobných údajov podľa tohto článku je
vyhotovenie a plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a jeho zmluvným partnerom. Ďalším
účelom spracúvania týchto osobných údajov je vedenie ústnej a písomnej komunikácie
s dotknutou osobou a doručovanie písomností v listinnej a elektronickej podobe.
3. Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa tohto článku sa nevyžaduje.
4. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú v písomnej forme a v elektronickej forme
v informačnom systéme prevádzkovateľa.
5. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú a uchovávajú od okamihu ich poskytnutia zo
strany zmluvného partnera do
a) uplynutia zákonnej doby uloženia, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho
záznamu alebo elektronického registratúrneho záznamu, alebo do
b) ukončenia zmluvy, ak ide o osobné údaje uvedené v elektronickom informačnom systéme
prevádzkovateľa.
6. Oprávneným príjemcom osobných údajov podľa tohto článku zachytených v listinnej podobe je
spoločnosť BIC ACCOUNT, s.r.o. so sídlom Zochova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 31 378 463 a jej
zamestnanci, a to na a to na účely vedenia účtovníctva, vyhotovovania faktúr a realizácie
hotovostných a bezhotovostných platieb v mene prevádzkovateľa, realizáciu ústnej ako aj
písomnej komunikácie s dotknutou osobou a doručovanie písomností, a za účelom plnenia ďalších
povinností v mene prevádzkovateľa voči orgánom verejnej správy, v rámci ktorých je
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spracúvanie osobných údajov oprávneným príjemcom nevyhnutné, a to vždy na dobu, počas
ktorej je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie konkrétneho účelu spracúvania.
7. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku sa neposkytujú neoprávnenej osobe
a neprenášajú sa do tretích krajín.
8. Ustanovenia tohto článku neplatia v prípade, ak je obchodným partnerom prevádzkovateľa
dotknutá osoba, ktorá je jeho nájomcom.
9. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa tohto článku máte nasledovné práva:
-

-

-

-

požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať
od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej
osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii
spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania
osobných údajov;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich
osobných údajov, ktoré spracúva;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo
po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré
spracúva v súvislosti s vedením matriky;
získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je
nezákonné;
podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných
údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv
alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.
Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa na adrese Zochova 5, 811
03 Bratislava alebo u zodpovednej osoby Mgr. Andrey Kramaričovej Smolinskej, Zochova 5,
811 03 Bratislava, e-mail: kramaricova@bgroup.sk.

Článok III
Informácie fyzickej osobe, ktorej prevádzkovateľ poskytuje elektronickú čipovú kartu
v súvislosti so vstupom do priestorov prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že v súvislosti s Vašim vstupom do budovy v správe
prevádzkovateľa nachádzajúce sa na ul. Zochova 5 v Bratislave prostredníctvom elektronickej
čipovej karty bude spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu tituly, meno, priezvisko, a názov
zamestnávateľa.
2. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby podľa tohto článku je
výslovný súhlas dotknutej osoby prejavený vlastnoručným podpisom v zmluve o výpožičke.
V prípade, že dotknutou osobou je osoba mladšia ako 16 rokov, písomný súhlas musí byť udelený
jej zákonným zástupcom.
3. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú v listinnej a v elektronickej forme v informačnom
systéme prevádzkovateľa.
4. Účelom spracúvania a zhromažďovania osobných údajov podľa tohto článku je vedenie písomnej
a elektronickej evidencie dotknutých osôb, ktorým sú zverené elektronické čipové karty.
5. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú a uchovávajú od okamihu ich poskytnutia zo
strany dotknutej osoby do okamihu
a) uplynutia zákonnej doby uloženia, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho
záznamu alebo elektronického registratúrneho záznamu, alebo do
b) ukončenia zmluvy o výpožičke, ak ide o osobné údaje uvedené v elektronickom informačnom
systéme prevádzkovateľa.
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6. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku sa neposkytujú iným príjemcom.
7. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku sa neprenášajú do tretích krajín.
8. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa tohto článku máte nasledovné práva:
-

-

-

-

požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať
od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej
osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii
spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania
osobných údajov;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich
osobných údajov, ktoré spracúva;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo
po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré
spracúva v súvislosti s vedením matriky;
získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je
nezákonné;
podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných
údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv
alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.
Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa na adrese Zochova 5, 811
03 Bratislava alebo u zodpovednej osoby Mgr. Andrey Kramaričovej Smolinskej, Zochova 5,
811 03 Bratislava, e-mail: kramaricova@bgroup.sk.
Článok IV
Informácie fyzickej osobe v súvislosti so zaznamenávaním, vyhotovovaním
a uchovávaním jej obrazového záznamu v priestoroch prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ Vás informuje, že v súvislosti s Vašou prítomnosťou v jeho priestoroch, bude
snímať, vyhotovovať a uchovávať obrazový záznam Vašej osoby za podmienok podľa tohto
článku, a to podľa nasledujúcich podmienok:
2. Právnym základom pre snímanie, vyhotovovanie a uchovávanie obrazového záznamu pohybu
dotknutej osoby podľa tohto článku sú jej oprávnené záujmy ako aj oprávnené záujmy
prevádzkovateľa, nájomcu a návštevníka, ktorými sú zabezpečenie nepretržitej ochrany ich
majetku pred jeho zneužitím, poškodením či zničením, bezpečnosť a ochrana zdravia dotknutých
osôb ako aj zamedzenie vstupu neoprávnenej osoby do nehnuteľností prevádzkovateľa
a nájomcu. Spracúvanie osobných údajov podľa tohto článku je nevyhnutné na ochranu života,
zdravia a majetku dotknutej osoby.
3. Dotknutá osoba, ktorá vstupuje do nehnuteľností prevádzkovateľa, realizáciou svojho vstupu do
nehnuteľností prevádzkovateľa vyjadruje svoj súhlas so snímaním jej osoby, vyhotovením jej
obrazového záznamu a jeho uchovávaním v súlade s § 12 ods. 3 Občianskeho zákonníka.
4. Osobné údaje dotknutých osôb podľa tohto článku sa spracúvajú v elektronickej podobe
v informačnom systéme prevádzkovateľa.
5. Snímanie pohybu dotknutej osoby je v čase a priestore nepretržite prenášané výlučne do
informačného systému domovníka nachádzajúceho sa prízemí na ul. Zochova 6 v Bratislave ako
aj do informačného systému recepcie prevádzkovateľa nachádzajúcej sa na 2. poschodí budovy
umiestnenej na ul. Zochova 5 v Bratislave. Snímanie dotknutej osoby sa neprenáša do iných
informačných systémov. Prístup k informačnému systému, v ktorom sa aktuálne snímajú
dotknuté osoby, má výlučne recepčný a domovník.
6. Okrem povinností zamestnanca vyplývajúcich z tejto Smernice je povinnosťou domovníka
upozorniť prevádzkovateľa na akékoľvek nežiadané skutočnosti zistené pri snímaní pohybu
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dotknutých osôb ako aj technické poruchy monitorovacieho zariadenia, a to bezodkladne,
najneskôr do 24 hodín o tohto zistenia. V prípade zistenia poškodzovania, zneužívania či ničenia
majetku, požiaru, explózie, prejavu násilia, poškodzovania zdravia, prípadne akéhokoľvek iného
zjavne nezákonného konania, je domovník povinný bezodkladne upovedomiť podľa situácie aj
políciu, hasičský a záchranný zbor a záchrannú zdravotnú službu na telefónnom číslo 112.
Domovník je povinný vždy zamedziť neoprávnenej osobe vstupu do nehnuteľností
prevádzkovateľa.
7. Obrazový záznam prevádzkovateľ uchováva vo svojom informačnom systéme najviac po dobu
15 kalendárnych dní odo dňa jeho vyhotovenia. Prístup k uchovávanému obrazovému záznamu
má výlučne recepčný a domovník. Po uplynutí uvedenej doby sa obrazový
záznam
z informačného systému prevádzkovateľa automatizovaným spôsobom nenávratne vymaže.
8. Obrazový záznam sa neposkytuje neoprávnenej osobe a neprenáša sa do tretích krajín.
9. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu alebo priestupku v nehnuteľnostiach
prevádzkovateľa sa obrazový záznam v nevyhnutnom rozsahu poskytne orgánom činným
v trestnom konaní.
10. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa tohto článku máte nasledovné práva:
-

-

-

-

požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať
od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej
osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii
spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania
osobných údajov;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich
osobných údajov, ktoré spracúva;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo
po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré
spracúva v súvislosti s vedením matriky;
získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je
nezákonné;
podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných
údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv
alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.
Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa na adrese Zochova 5, 811
03 Bratislava alebo u zodpovednej osoby Mgr. Andrey Kramaričovej Smolinskej, Zochova 5,
811 03 Bratislava, e-mail: kramaricova@bgroup.sk.

Článok V
Informácie fyzickej osobe, ktorou je zamestnanec prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ informuje svojho zamestnanca, že v súvislosti s uzatvoreným pracovnoprávnym
vzťahom bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu tituly, meno, priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie písomností, telefónne číslo a emailový kontakt.
2. Prevádzkovateľ v žiadnej forme nezískava a nespracúva osobné údaje dotknutej osoby
o tehotenstve, rodinných pomeroch, o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa
podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje
povaha práce, ktorú má dotknutá osoba vykonávať, o politickej príslušnosti, odborovej
príslušnosti a náboženskej príslušnosti.
3. Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v písomnej pracovnej zmluve
alebo dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ďalej len „zmluva“).
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4. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby podľa tohto článku je
vyhotovenie a plnenie zmluvy, povinnosti prevádzkovateľa na úseku zdravotného a sociálneho
poistenia, a výslovný súhlas dotknutej osoby prejavený vlastnoručným podpisom v zmluve.
V prípade, že dotknutou osobou je osoba mladšia ako 16 rokov, písomný súhlas musí byť udelený
jej zákonným zástupcom.
5. Účelom spracúvania a zhromažďovania osobných údajov podľa tohto článku je vedenie vzájomnej
písomnej a ústnej komunikácie medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, plnenie zmluvy,
a plnenie povinností prevádzkovateľa na úseku sociálneho poistenia a zdravotného zabezpečenia
dotknutej osoby.
6. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú v písomnej forme a v elektronickej forme
v informačnom systéme prevádzkovateľa.
7. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú a uchovávajú od okamihu ich poskytnutia zo
strany dotknutej osoby do
a) uplynutia zákonnej doby uloženia, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho
záznamu alebo elektronického registratúrneho záznamu, alebo do
b) ukončenia zmluvy, ak ide o osobné údaje uvedené v elektronickom informačnom systéme
prevádzkovateľa.
1. Oprávneným príjemcom osobných údajov podľa tohto článku je Sociálna poisťovňa a zdravotná
poisťovňa prevádzkovateľa. Oprávneným príjemcom osobných údajov podľa tohto článku
zachytených v listinnej podobe a elektronickej podobe je spoločnosť BIC ACCOUNT, s.r.o. so
sídlom Zochova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 31 378 463 a jej zamestnanci, a to na a to na účely
vedenia účtovníctva, vyhotovovania faktúr a realizácie hotovostných a bezhotovostných platieb
v mene prevádzkovateľa, realizáciu ústnej ako aj písomnej komunikácie s dotknutou osobou
a doručovanie písomností, a za účelom plnenia ďalších povinností v mene prevádzkovateľa voči
orgánom verejnej správy, v rámci ktorých je spracúvanie osobných údajov oprávneným
príjemcom nevyhnutné, a to vždy na dobu, počas ktorej je spracúvanie osobných údajov
potrebné na splnenie konkrétneho účelu spracúvania.
8. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku nebudú poskytnuté neoprávnenej osobe
a nebudú prenášané do tretích krajín.
9. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku nebudú poskytnuté iným príjemcom.
10. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku nebudú prenášané do tretích krajín.
Článok VI
Informácie fyzickej osobe v súvislosti
s jej uchádzaním sa o zamestnanie u prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ informuje uchádzača o zamestnanie v jeho spoločnosti o tom, že v súvislosti
s výberovým konaním bude spracúvať jeho nasledovné osobné údaje v rozsahu tituly, meno,
priezvisko, telefónne číslo, mailový kontakt, údaje o vzdelaní, teoretických a praktických
skúsenostiach, a o doterajších zamestnaniach, a to podľa nasledujúcich podmienok:
2. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby podľa tohto článku je
výslovný súhlas dotknutej osoby prejavený vlastnoručným podpisom. V prípade, že dotknutou
osobou je osoba mladšia ako 16 rokov, písomný súhlas musí byť udelený jej zákonným
zástupcom.
3. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú v listinnej forme v informačnom systéme
prevádzkovateľa.
4. Účelom spracúvania a zhromažďovania osobných údajov podľa tohto článku je vedenie evidencie
uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.

6

5. Osobné údaje podľa tohto článku sa spracúvajú a uchovávajú od okamihu ich poskytnutia zo
strany dotknutej osoby do uplynutia zákonnej doby uchovávania listinného registratúrneho
záznamu, na ktorom sú uvedené.
6. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku nebudú poskytnuté neoprávnenej osobe
a nebudú prenášané do tretích krajín.
7. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku sa neposkytujú iným príjemcom.
8. Osobné údaje dotknutej osoby podľa tohto článku sa neprenášajú do tretích krajín.
9. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa tohto článku máte nasledovné práva:
-

-

-

-

požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať
od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú Vašej
osoby a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii
spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania
osobných údajov;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť Vašich
osobných údajov, ktoré spracúva;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo
po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky Vaše osobné údaje, ktoré
spracúva v súvislosti s vedením matriky;
získať od prevádzkovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
požadovať od prevádzkovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak
namietate správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov je
nezákonné;
podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných
údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv
alebo iných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov.
Vyššie uvedené práva môžete uplatniť písomne u prevádzkovateľa na adrese Zochova 5, 811
03 Bratislava alebo u zodpovednej osoby Mgr. Andrey Kramaričovej Smolinskej, Zochova 5,
811 03 Bratislava, e-mail: kramaricova@bgroup.sk.

zodpovedná osoba:
Mgr. Andrea Kramaričová Smolinská, Zochova 5, 811 03 Bratislava, e-mail: kramaricova@bgroup.sk
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