Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby –

-

pre uchádzačov o zamestnanie

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Svätottrojičné námestie č. 22, 963 01 Krupina
IČO: 00169021
Družstvo je zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica,
odd. Dr., vložka č. 80/S
Telef. kontakt: 045 5511250 -51

1. 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Telef. kontakt: 00 421 48 4146759, 00421 45 5115166
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk
e-mail: zodpovednaosoba@ka.coop.sk

2. 3. Účel spracúvania osobných údajov:
3. Evidovanie uchádzačov o zamestnanie v družstve COOP Jednota Krupina, spotrebné
družstvo za účelom výberu vhodného uchádzača v prípade voľného pracovného
miesta a s možnosťou kontaktovať vhodného uchádzača.

4.
5. 4. Právny základ spracúvania:
6. Súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 (GDPR) a podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane
osobných údajov . Ak dotknutá osoba neposkytne súhlas so spracovaním osobných
údajov na tento účel, nebude môcť byť zaradená do databázy uchádzačov o zamestnanie
a jej žiadosť o zamestnanie bude po posúdení prevádzkovateľom zlikvidovaná. Záujemca
o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie bude zaradený do tejto databázy po
doručení ich súhlasu so zaradením medzi uchádzačov o zamestnanie.
7.

5. Identifikácia príjemcu
Žiadnym príjemcom sa osobné údaje neposkytujú.
6. Doba uchovávania osobných údajov:
1 rok od ich získania.
7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii :
Nevykonáva sa.
8. 8. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
9. Nevykonáva sa.
10.
9. Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom , právo na opravu osobných
údajov a právo na ich vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať . Ak sa dotknutá osoba domnieva, že
spracúvanie bolo v rozpore s právnymi predpismi má právo podať návrh na začatie
konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR v zmysle § 100 Zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov .
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené
na stránke https://www.coopka.sk/prava-dotknutych-osob

