
 

INFORMÁCIA 

podľa článku 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) 

o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie zamestnanca 

 

 

Prevádzkovateľ (zamestnávateľ): AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta 

IČO: 43 989 268 

 

 

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ v rámci plnenia povinností vyplývajúcich 

z potenciálneho pracovnoprávneho vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri spracúvaní 

osobných údajov nadobúdate postavenie dotknutej osoby. 

 

Účelom spracúvania osobných údajov uchádzača o zamestnanie je výber adekvátneho 

kandidáta na pracovnoprávny vzťah. 

 

Zamestnávateľ týmto informuje uchádzača o zamestnanie, že po splnení účelu, na ktorý bol 

životopis a ďalšie dokumenty o osobných údajoch poskytnutý, údaje bezodkladne zlikviduje  

(aj v písomnej, aj v elektronickej podobe vrátane e-mailov), tzn. po ukončení výberového 

procesu u neúspešných uchádzačov a po podpise pracovnej zmluvy u úspešného uchádzača. 

Zamestnávateľ si neuchováva životopisy a žiadne ďalšie osobné údaje, nakoľko nevedie 

databázu uchádzačov. 

  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je žiadosť zamestnanca o zaradenie do 

výberového konania. 
 

Osobné údaje uchádzača o zamestnanie sú poskytované prevádzkovateľovi AVA-stav, s.r.o. na 

účel vyhodnotenia kvalifikačných a iných predpokladov zamestnávateľom, či uchádzač 

o zamestnanie spĺňa kritériá stať sa zamestnancom.  

 

Zamestnávateľ poskytuje všetky potrebné informácie o svojej činnosti, totožnosti, kontaktoch 

na stránke: www.avastav.sk. 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. 

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane 

profilovania. 

 

Vaše osobné údaje sú uchovávané v súlade s technickými a organizačnými bezpečnostnými 

opatreniami prijatými prevádzkovateľom, a to po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu 

spracúvania. 

 

Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby, ktoré prevádzkovateľ poveril 

spracúvaním osobných údajov a ktoré spracúvajú osobné údaje výhradne na základe pokynov 

prevádzkovateľa.  

 

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 

týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 

http://www.avastav.sk/


spracúvania, ako aj právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov. Rovnako 

máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely ustanovené osobitnými právnymi predpismi a na 

účely určené prevádzkovateľom.  

 

Na uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 

Z.z. o archívoch a registratúrach. 
 


