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POUČENIE PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE  

Oddiel 1 – Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa  

Vaše osobné údaje budú spracúvané podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov 

subjektami: 

Unilabs Slovensko, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, Slovensko. 

Oddiel 2 – Účely spracúvania, právny základ a lehota uchovávania údajov  

Vaše osobné údaje budú spracovávané na tieto účely a v súlade s právnym základom, ako je uvedené 

nižšie 

Účel Typy osobných údajov Právny základ Obdobie 
uchovávania 
údajov 

Zostavenie skupiny 
kandidátov na vybranú 
pozíciu 

Identifikačné údaje, osobné 
kontaktné údaje, fotografia, dátum 
narodenia, other identification data, 
národnosť, identifikačné údaje 
cudzinca, údaje poskytnuté 
žiadateľom, 
Údaje poskytnuté bývalým 
zamestnávateľom, výsledky testov 
a hodnotení 

Oprávnený záujem  
(posúdiť zručnosti a 
schopnosti 
kandidáta na 
navrhované 
pracovné miesto)  

Počas trvania 
výberového 
konania, max. však 
do konca 
nasledujúceho roku 
po roku v ktorom 
boli údaje získané 

Posúdenie vhodnosti na 
konkrétnu pozíciu 

Identifikačné údaje, osobné 
kontaktné údaje, fotografia, dátum 
narodenia, other identification data, 
národnosť, identifikačné údaje 
cudzinca, údaje poskytnuté 
žiadateľom, 
Údaje poskytnuté bývalým 
zamestnávateľom, výsledky testov 
a hodnotení 

Oprávnený záujem 
(posúdiť zručnosti a 
schopnosti 
kandidáta na 
navrhované 
pracovné miesto) 

Počas trvania 
výberového 
konania, max. však 
do konca 
nasledujúceho roku 
po roku v ktorom 
boli údaje získané 

Evidencia potenciálnych 
kandidátov 

Identifikačné údaje, osobné 
kontaktné údaje, fotografia, dátum 
narodenia, other identification data, 
národnosť, identifikačné údaje 
cudzinca, údaje poskytnuté 
žiadateľom, 
Údaje poskytnuté bývalým 
zamestnávateľom, výsledky testov 
a hodnotení 

Súhlas 3 roky 
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Oddiel 3 – Profilovanie  

(Neuplatňuje sa – bez profilovania) 

Oddiel 4 – Nepriame získavanie údajov  

Vaše osobné údaje budú tiež nepriamo získavané z rôznych zdrojov 

Kategórie osobných údajov 
získavaných nepriamo 

Neverejné zdroje Verejne prístupné zdroje 

Identifikačné údaje Bývalý zamestnávateľ 
Náborové agentúry/portály  
Úrad práce práce, sociálnych 
vecí a rodiny 

Internetové stránky 

Údaje týkajúce sa profesijného 
života 

 

Oddiel 5 – Kategórie príjemcov osobných údajov  

Vaše osobné údaje budú poskytované:  

• oprávneným zamestnancom HR zodpovedajúcim za výberové konanie a predzmluvné vzťahy, a 

organizačne zodpovedajúcim manažérom prevádzkovateľa, resp. v rámci skupiny Unilabs, pokiaľ 

ide o pozíciu s pôsobením v skupine; 

• poskytovateľom služieb, ktorí konajú v našom mene a pomáhajú nám pri riadení našich aktivít. 

Oddiel 6 – Lehoty uchovávania osobných údajov  

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú 

potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania 

na Vami vybranú pozíciu a vymažeme do konca nasledujúceho kalendárneho roka v ktorom sme sa s 

Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme Vaše osobné 

údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi HR smernicami o ochrane súkromia pre zamestnancov. 

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po ukončení výberového procesu, v prípade, že nám dáte 

súhlas na uchovávanie Vašich osobných údajov v evidencii potenciálnych kandidátov po dobu 3 rokov. 

Oddiel 7 – Prenos osobných údajov  

Z dôvodu medzinárodného pôsobenia skupiny Unilabs, ktorej súčasťou aj Unilabs Slovensko, môžu byť 

Vaše osobné údaje prenášané za hranice Európskej únie.  

Na prenos osobných údajov do krajín mimo EÚ schválených Európskou komisiou ako krajiny zaručujúce 

primeranú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov (primeraná úroveň ochrany 

osobných údajov), nie sú potrebné dodatočné záruky (napr. do Švajčiarska, kde sa nachádza centrála 

skupiny Unilabs a pod).  
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Oddiel 8 – Práva dotknutých osôb  

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:  

• právo na prístup, ktoré si môžete uplatniť žiadosťou o kópiu Vašich osobných údajov;  

• právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné, a právo získať 

obmedzenie na spracúvanie Vašich osobných údajov;  

• právo na vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané 

na základe Vášho súhlasu, plnenia zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo strán, a našich 

oprávnených záujmov;  

• právo na prenosnosť údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe 

Vášho súhlasu a/alebo plnenia zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo strán;  

• právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, spracúvania Vašich osobných 

údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe našich oprávnených 

záujmov.  

Oddiel 9 – Prostriedky na uplatnenie práv a kontaktné údaje zodpovednej osoby 

Svoje práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu zodpovednej osoby (DPO) dpo@unilabs.com 

Oddiel 10 - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje 

nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných 

údajov. Viac informácií o konaní o ochrane osobných údajov nájdete na stránke úradu 

www.dataprotection.gov.sk. 

 

 

 

 

 

V Martine, 20.12.2022 
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