11. Evidencia uchádzačov o zamestnanie /IS11/
Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia
a to hlavne vo forme:
•

Zabezpečenia trvalej dôvernosti, dostupnosti, integrity a odolnosti systémov
spracovávania a služieb

•

Procesu pravidelného testovania hodnotenia a posudzovania účinnosti organizačných a technických opatrení slúžiacich k zaisteniu bezpečnosti spracúvania

•

Schopnosti včas zabezpečiť obnovu dostupnosti osobných údajov a tiež prístup
k nim a to v prípade technického alebo fyzického incidentu

Účel spracúvania osobných údajov: Účelom vedenia danej databázy a to uchádzačov o zamestnanie, ktorý zaslali žiadosti o prijatie do zamestnania prevádzkovateľovi,
na báze dobrovoľnosti, alebo na základe výberového konania ako aj bez vypísaného
a vyhláseného výberového konania so zámerom možného kontaktu o vyhlásenom výberovom konaní do budúcna v prípade, ak prevádzkovateľ nemá momentálne vhodné
voľné pracovné miesto, alebo ak ho prevádzkovateľ obsadil iným uchádzačom.
Názov IS

Evidencia uchádzačov o zamestnanie /IS11/

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm.
a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov,
pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu
pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

• poverení zamestnanci
• IT správca

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby - Uchádzač o zamestnanie

Kategórie osobných údajov

Údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a ďalších požadovaných dokumentoch potvrdzujúcich
požadovanú kvalifikáciu, najmä meno, priezvisko,
rodné meno, titul, vzdelanie, pracovná prax, zamestnanie, pracovné zaradenie, funkcia, priebeh
predchádzajúcich zamestnaní, dátum narodenia,
miesto narodenia, okres narodenia, trvalý pobyt,
prechodný pobyt, predchádzajúci pobyt, rodinný
stav, kontakt – telefonický, e-mail, číslo OP, resp.
cestovného dokladu, iné identifikačné údaje, výpis
z registra trestov, osvedčenie o získanom vzdelaní
v odbore
-fotografia uchádzača o zamestnanie
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Lehoty na vymazanie osobných údajov

1 rok odo dňa zaslania žiadosti o prijatie do zamestnania
Bezodkladne po jeho odvolaní

Lehota podľa súhlasu

Informácia o existencii autorizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos osobných údajov

Neuskutočňuje sa
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