INFORMÁCIA DOTKNUTEJ OSOBE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH
ÚDAJOV
podľa čl. 13 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „Nariadenie GDPR“) a podľa § 19 ods. 4 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA
Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu
a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO:
36 211 541, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.:
1204/V (ďalej aj ako „TEKO, a. s.“)
e-mailová schránka: info@teko.sk, klientska linka: 0800 102 100
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
e-mailová schránka: zodpovednaosoba_OOU@teko.sk
2. DEFINÍCIA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva TEKO, a. s. vo svojom
informačnom systéme ako prevádzkovateľ.
Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami uchádzači o zamestnanie.
3. PRÁVNY ZÁKLAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Právnym základom je v zmysle § 13 ods. 1 Zákona, na základe ktorého budeme získavať
a ďalej spracúvať Vaše osobné údaje je:
a) Váš súhlas
b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy a plnenie
povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná:
 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 článok 6 bod 1. písm. b) Nariadenia GDPR;
 zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Prihlásenie sa do výberového konania, ako aj samotná účasť vo výberovom konaní sú
dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov za účelom výberového konania je podmienkou
zaradenia do výberového konania. Následkom neposkytnutia osobných údajov je
nezaradenie uchádzača do výberového konania.

Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním získavame
z dôvodu prípadného opakovaného kontaktovania za účelom obsadzovania inej vhodnej
pracovnej pozície.
Vaše osobné údaje získavame výhradne priamo od Vás.
4. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracúvania osobných údajov je:

obsadzovanie voľných pracovných miest;

plnenie povinností TEKO, a. s. ako zamestnávateľa súvisiacich s predzmluvným
pracovnoprávnym vzťahom.
Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe vášho súhlasu, ak nás
príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neoprávňujú spracúvať tieto údaje bez súhlasu.
5. ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum
narodenia, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, pohlavie, údaje o vzdelaní,
údaje o predchádzajúcich pracovných pozíciách a zamestnávateľoch;

údaje uvedené v životopise, v motivačnom liste (napr.: fotografia), a ďalšie údaje
nevyhnutné v súvislosti s výberovým konaním na voľné pracovné miesto;

iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa
bodu 3. tohto oznámenia.
6. KOMU SME OPRÁVNENÍ VAŠE ÚDAJE POSKYTNÚŤ
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie
samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení
poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o tieto
subjekty:

súdy v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších
predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „Trestný poriadok“);

orgány činné v trestnom konaní v zmysle Trestného poriadku;

úrady práce, inšpektoráty práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii
práce
a o zmene
a doplnení
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;





advokáti v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov;
iné osoby a orgány, ktorým sme podľa osobitných predpisov oprávnený
poskytovať/sprístupňovať informácie alebo ktorým máme zákonom uloženú
povinnosť informácie poskytovať/sprístupňovať (napr. Úrad na ochranu osobných
údajov SR) .

VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NEPOSKYTNEME SPROSTREDKOVATEĽOM ALEBO INÝM
PRÍJEMCOM, KTORÍ NIE SÚ OPRÁVNENÍ ICH SPRACÚVAŤ.
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť akékoľvek údaje do tretej krajiny alebo medzinárodných
organizácií.
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona.
7. VAŠE PRÁVA PRE ZAISTENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy
neustanovujú niečo iné, máte právo:

na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás
spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú
dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov
a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;

žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné
a aktuálne;

na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené
v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po
uplynutí lehôt uvedených v bode 7. tohto oznámenia;

na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste
spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje
overiť ich správnosť;

podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.
8. POSTUP PRI UPLATNENÍ VÁŠHO PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Tieto práva môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:
a) zaslaním písomnej žiadosti na našu adresu uvedenú v tomto oznámení;
b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty
uvedenú v tomto oznámení, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť
(formulár);
Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako
dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do
tridsiatich dní od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak
v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo
neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie
žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených
alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.
9. UCHOVÁVANIE, VYRAĎOVANIE A LIKVIDÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné
údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným
Registratúrnym plánom TEKO, a. s.

