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Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o 
zamestnanie a dobrovoľníkov 

 
 
Ochrana súkromia uchádzačov o zamestnanie a uchádzačov o dobrovoľníkov pri spracúvaní 
osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.  
 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s právnymi predpismi a 
zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktoré zodpovedá technickej úrovni 
nami používaných prostriedkov. 
 
Táto informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie Vám poskytne 
informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak 
máte otázku ohľadom spracúvania svojich osobných údajov, a taktiež ďalšie dôležité informácie, 
ktoré súvisia s tým, ako v Nadácii Žltá Kačička spracúvame osobné údaje uchádzačov.  
 
Prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov je Nadácia Žltá Kačička, IČO: 52375234, Kvetná 
16, 82108 Bratislava, zapísaná v registri neziskových organizácii vedenom Ministerstvom vnútra 
SR pod registračným číslom 203/Na-2002/1208 (ďalej tiež „ Nadácia“ alebo „prevádzkovateľ“) 
podľa 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) informuje uchádzačov o spracúvaní 
osobných údajov.  
 
Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na účely spracúvania 
osobných údajov v evidencií uchádzačov, prevádzkovateľom Vašich osobných údajov na 
uvedené účely spracúvania je Nadácia uvedená v danom súhlase.  
Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie Vašich údajov v rozsahu ako je uvedené v súhlase 
so spracovaním osobných údajov.  
 

Aké osobné údaje, prečo a akým spôsobom ich spracúvame  
V informačnom systéme pre uchádzačov spracúvame nasledovné osobné údaje:  

• identifikačné údaje,  
• kontaktné údaje,  
• údaje o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, o študijnom odbore, predchádzajúcej praxi a 

zamestnaní, údaje o jazykových zručnostiach, IT zručnostiach a prípadne iných 
zručnostiach, životopis 

• ďalšie údaje, ktoré ste nám poskytli ako napríklad zdôvodnenie prečo chcete byť 
dobrovoľníkom a tiež motivačný list.  

 
Na účely výberu vhodných uchádzačov a na účel zaradenia do evidencie uchádzačov 
spracúvame osobné údaje v rozsahu zaslaného životopisu.  
 
Pre tento účel spracúvame najmä nasledovné kategórie osobných údajov:  

• identifikačné údaje,  
• kontaktné údaje, vrátane ďalších údajov uvedených v životopise.  

 
Na uvedený účel spracúvame v štruktúrovanej podobe osobné údaje, ktoré uchádzači vypĺňajú 
v osobitnom dotazníku uchádzačov. Osobné údaje sú získavané priamo od uchádzača ako 
dotknutej osoby.  
 
Výnimočne, na účel výberu vhodných uchádzačov a na účel zaradenia do evidencie uchádzačov 
spracúvame osobné údaje (najmä v rozsahu identifikačné údaje, kontaktné údaje a životopisu 
odporúčaných uchádzačov) získané od iných osôb, a to na základe udeleného súhlasu. Takýmto 
prípadom je využívanie referencií napr. od kolegov, ktorí Vás môžu odporučiť.  
 
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom výberu vhodných uchádzačov a na účel zaradenia 
do evidencie uchádzačov (dotknuté osoby). Právnym základom spracúvania osobných údajov 
na účel výberu vhodných uchádzačov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou 
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je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia za 
účelom uzatvorenia zmluvy.  
 
Právnym základom na účel zaradenia do evidencie uchádzačov je súhlas so spracúvaním 
osobných údajov. V rámci výberu vhodných uchádzačov Nadácia vykonáva aj ich preverovanie.  
Spracúvanie osobných údajov za účelom preverovania je včasná identifikácia podozrivých 
uchádzačov, pri ktorých existuje zvýšené riziko vykonávania podvodných aktivít vrátane 
minimalizácie možných podvodných aktivít.  
 
Na uvedený účel spracúvame v štruktúrovanej podobe nasledovné osobné údaje: meno, 
priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo dotknutej osoby.  
Právnym základom za účelom preverovania vhodných uchádzačov je oprávnený záujem 
Nadácie. V tomto ohľade Nadácia zabezpečuje, že vplyv na Vaše súkromie je obmedzený na 
minimum a nie je narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami Nadácie a prípadným 
dopadom na Vaše súkromie.  
 
Ak napriek tomu budete mať výhrady voči spracúvaniu svojich údajov na tento účel, môžete 
uplatniť svoje právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov.  
 
V prípade úspešného absolvovania výberu budete pred prijatím do zamestnania alebo pred 
podpisom zmluvy dobrovoľníckej činnosti vhodným spôsobom informovaní o ďalšom spracúvaní 
osobných údajov.  
 
V prípade úspešného výberu budú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zlučiteľnosti 
účelov a to na účel realizácie pracovnoprávneho vzťahu.  
 
Po skončení výberového konania Nadácia uchováva osobné údaje uchádzačov iba v prípade, 
ak dotknuté osoby udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to na účely evidencie 
uchádzačov o zamestnanie. Tento súhlas Nadácia získava pri zbere údajov uchádzačov.  
Pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedený účel nevyužívame profilovanie ani 
nevykonávame automatizované rozhodovanie. Prenos osobných údajov sa na uvedený účel 
neuskutočňuje. Osobné údaje získavame od uchádzačov.  
 
Osobné údaje taktiež získavame aj od iných prevádzkovateľov, ktorí ich Nadácii sprístupňujú 
alebo poskytujú (napr. portál www.profesia.sk, Linkedin, JobAngels) – na základe súhlasu dotknutej 
osoby.  
 
Osobné údaje na účely výberu vhodných uchádzačov a na účel zaradenia do evidencie 
uchádzačov Nadácia spracúva po dobu trvania výberového konania, t.j. odo dňa doručenia 
vyplneného kontaktného formulára, zaslania životopisu uchádzača.  
 
Osobné údaje uchádzačov po skončení výberového konania na účely evidencie uchádzačov 
Nadácia uchováva po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu dotknutej osoby.  
 
Osobné údaje na účel preverovania vhodných uchádzačov o zamestnanie Nadácia uchováva 
po dobu maximálne 36 mesiacov odo dňa preverenia.  
 

Aké máte práva  
Máte právo na prístup k Vašim údajom a na poskytnutie ich kópie a máte právo na prenos 
Vašich údajov. Máte právo na opravu Vašich údajov. Máte právo namietať proti spracúvaniu 
Vašich údajov. Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov. Máte právo na 
vymazanie Vašich údajov („právo na zabudnutie“).  
 
Podrobná informácia o Vašich právach a spôsobe ich uplatnenia je uvedená v Zásadách 
ochrany osobných údajov uverejnenom na webovej stránke www.zltakacicka.sk.  
 
Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu 
podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, 
ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 
 
Uvedomujeme si vážnosť a aktuálnosť témy ochrany osobných údajov, a preto Vám touto 
informáciou dávame na vedomie, akým spôsobom pristupujeme k Vašim osobným údajom a na 
aký účel ich využívame.  
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Týmto dokumentom Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s dôverou a 
rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technologickej 
ochrany.  
 
Podrobnú a vždy aktuálnu informáciu o spracúvaní osobných údajov v Nadácii nájdete v 
Zásadách ochrany osobných údajov uverejnenom na webovej stránke www.zltakacicka.sk.  
 
V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v 
tomto dokumente, napíšte nám na dpo@zltakacicka.sk. 
 
 


