Informácie poskytované dotknutej osobe v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie)
V súvislosti s uchádzaním sa o zamestnanie v spoločnosti SWAN Mobile, a. s., so sídlom Landererova 12, 811 09
Bratislava, IČO: 35 680 202, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.:2958/B
(ďalej len „Podnik“) o Vás ako dotktnutej osobe (ďalej ako Kandidát) Podnik získava Vaše osobné údaje. V súlade s
Nariadením Vám Podnik poskytuje nasledovné informácie:
1. Podnik získava a spracúva osobné údaje Kandidáta v rozsahu kontaktné údaje, informácie uvedené v životopise,
informácie obsiahnuté v motivačnom liste, prehlásenie o bezúhonnostia a potvrdenie o spôsobilosti na prácu, za
účelom realizácie výberového konania, náboru zamestnancov, vedenia databázy kandidátov, aktívneho oslovovania
s novými pracovnými príležitosťami a v prípade udelenia samostatného súhlasu za účelom vedenia zoznamu
možných kandidátov;
2. Podnik môže získavať osobné údaje Kandidáta sprístupnené na portáloch vykonávajúcich zverejňovanie
pracovných ponúk alebo poskytnutých pracovnou agentúrou, ktorá spracúva osobné údaje Kandidáta
3. identifikačné údaje Podniku: SWAN Mobile, a. s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35 680 202,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 2958/B, kontaktný telefonický
údaj Podniku: 0950 950 950;
4. kontaktné údaje osoby zodpovednej v Podniku za ochranu osobných údajov: email: dpo@swanmobile.sk, poštová
adresa: SWAN Mobile, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava;
5. právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem Podniku obsadiť otvorené pozície
kvalifikovanými kandidátom, ako aj vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy;
6. príjemcom sú najmä zamestnanci Podniku. Podnik môže spracúvané údaje prenášať tretej strane, ktorou je najmä
spoločnosť patriaca do Holdingu, za účelom vedenia výberového konania alebo za účelom získania informácie od
tretích strán;
7. uchovávanie osobných údajov poskytnutých na účel výberového konania bude vykonávané do záverečného
vyhodnotenia výberového konania. V prípade udelenia samostatného súhlasu so zaradením do databázy
kandidátov, budú údaje uchovávané lehote uvedenej v súhlase prípadne do odvolania súhlasu, najviac však v lehote
1 rok od získania súhlasu;
8. ako dotknutá osoba máte právo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

požadovať od Podniku prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,

9. ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia, ktorým je Úrad
na ochranu osobných údajov (webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk);
10. získavanie osobných údajov podľa bodu 1 nie je zákonnou požiadavkou, avšak Kandidát berie na vedomie, že
v prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nemôže byť zaradený do výberového konania;
11. ďalšie informácie o rozsahu, spôsobe a účeloch spracúvania osobných údajov, dobe ich uchovávania, právach
dotknutých osôb a iné zásady ochrany osobných údajov zverejňuje Podnik na svojom webovom sídle na podstránke
Zásady ochrany osobných údajov, kde tiež zverejňuje informácie o určení zodpovednej osoby na ochranu osobných
údajov a jej ďalšie kontaktné údaje.

