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INFORMOVANIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE   

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

 

1 – Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa  

 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO:  

31 338 976, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 493/B, e-

mail: info@cdcp.sk, webová stránka: www.cdcp.sk (ďalej aj „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“)  
 

2 – Prečo budeme o Vás osobné údaje spracúvať?  

 

Osobné údaje o Vás – ako uchádzačovi o zamestnanie v našej spoločnosti (ďalej aj „dotknutá osoba“) 

budú spracúvané výlučne za účelom výberu zamestnancov. 

Právnym základom spracúvania je podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov 

plnenie predzmluvných vzťahov a podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov 

zákonná povinnosť napr. v súlade Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
 

3 – Aké osobné údaje budeme o Vás spracúvať?  

Z dôvodu realizácie výberového konania budeme o Vás spracúvať osobné údaje, ktoré nám poskytnete 

prostredníctvom životopisu, a to napríklad Vaše meno, priezvisko, adresu, telefonický a emailový 

kontakt, údaje o dosiahnutom vzdelaní a Vašich pracovných skúsenostiach. 

Za účelom čo najefektívnejšieho výberu nových zamestnancov budeme o Vás osobné údaje získavať aj 

prostredníctvom elektronických dotazníkov a testov, ktoré absolvujete.  

Takto získané osobné údaje budú predmetom profilovania. Ide o také spracúvanie osobných údajov, ktoré 

spočíva v použití osobných údajov na vyhodnotenie Vašich určitých osobných znakov alebo 

charakteristík, súvisiacich napríklad s výkonnosťou v práci a Vašou spoľahlivosťou. 
 

4 – Komu Vaše osobné údaje poskytneme?   

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať výhradne u nás a v spolupráci so spoločnosťou Performia s.r.o., 

Stará Vajnorská 90, Bratislava 831 04 a Exelect s.r.o., Stará Vajnorská 90, Bratislava 831 04.  
 Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnym ďalším príjemcom.  
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5 – Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?  

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len počas doby trvania výberového konania. Po uplynutí tejto 

doby (po ukončení výberového konania) osobné údaje neúspešných uchádzačov o zamestnanie 

zlikvidujeme. 

6 – Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?   

 

Ako dotknutá osoba máte právo vyžadovať prístup k osobným údajov, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo 

na opravu Vašich osobných údajov, právo na vymazanie a právo na obmedzenie spracúvania, ako aj 

právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.  

V prípade, ak máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania Vašich osobných údajov, potom máte právo 

podať návrh na začatie konanie podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu 

osobných údajov SR. 
 

7 – Ako si môžete svoje právo uplatniť?   

 

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením Vašej žiadosti: 

 osobne alebo písomne na adrese Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 

1/A, 814 80 Bratislava alebo 

 elektronicky na e-mailovú adresu oou@cdcp.sk 

8 – Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa  

 

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Aj preto sme poverili výkonom dohľadu nad spracúvaním 

osobných údajov zodpovednú osobu, ktorú môžete kedykoľvek kontaktovať:  

 písomne na adrese Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 

Bratislava alebo 

 elektronicky na e-mailovú adresu oou@cdcp.sk.  
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