
Informácia o ochrane osobných údajov na účely výberového konania organizovaného spoločnými 
prevádzkovateľmi Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31 592 503, S-EPI, 
s.r.o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina, IČO: 36 014 991 a EUROKÓDEX, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 
01 Žilina, IČO: 44 871 384, ktorí spoločne určili účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a uzatvorili 
zmluvu podľa čl. 26 Nariadenia (ďalej aj ako „Spoloční prevádzkovatelia“). Spoloční prevádzkovatelia informujú 
uchádzačov o zamestnanie ako dotknuté osoby 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 (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) v spojení so 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní ich 
osobných údajov poskytujete ako dotknutá osoba osobné údaje v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom 
liste a dotazníku za účelom výberového konania. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho 
osobné údaje budú poskytnuté príjemcom: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege; 
poskytovateľ technickej podpory USR services, s.r.o., IČO: 46 122 842, Hlinská 2615/10, 010 01 Žilina, 
spoločnostiam prevádzkujúcim portály na ktorých spoloční prevádzkovatelia zverejňujú inzeráty. Spoloční 
prevádzkovatelia budú spracúvať osobné údaje 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania. Poskytnutie 
osobných údajov na účel výberového konania organizovaného Spoločnými prevádzkovateľmi je nevyhnutné na 
vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy na základe Vašej žiadosti ako 
dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie 
osobných údajov na uvedený účel znemožňuje Vašu účasť na výberovom konaní. Osobné údaje nebudú 
zverejňované a ani poskytované do tretích krajín. K profilovaniu ani k automatizovanému rozhodovaniu nebude 
prichádzať. Po skončení výberového konania osobné údaje neúspešných kandidátov budú zlikvidované do 6 
mesiacov. S úspešným kandidátom bude podpísaná pracovná zmluva alebo dohoda a osobné údaje sa budú 
uchovávať v súlade s osobitnými predpismi. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne 
dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie 
dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo 
na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov 
v prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov, právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie 
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo 
podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ 
vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné otázky 
týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: 
zodpovednaosoba@pp.sk. Viac o právach dotknutej osoby na www.zakon.sk. 
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