Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov pre uchádzača o zamestnanie
Prevádzkovateľ osobných údajov:
FMB s.r.o., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343358, telefón: +421 387 626 411
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Osobným doručením životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov alebo zaslaním (e-mailovou
správou alebo listovou zásielkou) vyjadrujete ako dotknutá osoba svoj slobodný a dobrovoľný súhlas v zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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 osobných údajov“) s tým, aby prevádzkovateľ vo svojich informačných systémoch spracúval
Vaše osobné údaje obsiahnuté v týchto dokumentoch na účel Vašej evidencie v databáze uchádzačov
o zamestnanie u prevádzkovateľa.
Poskytnutím osobných údajov našej firme nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo
najmä na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

prístup k osobným údajom,
právo na opravu osobných údajov,
právo na vymazanie osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo na prenosnosť údajov,
právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu
nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).

Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných
údajov Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
ani ich iným spôsobom nemieni zverejniť. V určitých prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom
ako sú napríklad: Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti poskytujúci firme FMB s.r.o.
právne služby.
V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov právnym základom
spracúvania je súhlas dotknutej osoby. Doba platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov je 3 roky odo
dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv
na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním
osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol súhlas udelený, a to nasledujúcimi
spôsobmi:





emailovou správou zaslanou na poverenú osobu: i.michalickova@fritzmeier.com,
telefonicky 038/762 64208,
listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR-odvolanie
súhlasu“ na obálke,
osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

Viac informácii o ochrane osobných údajov nájdete na www.fritzmeier.sk .
Prípadné otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov adresujte poverenej osobe
prostredníctvom e-mailovej adresy: i.michalickova@fritzmeier.com.

