
Schaeffler Skalica 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení (ďalej „Zákon“) ako dotknutá osoba dobrovoľne súhlasím so 

spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Schaeffler Skalica, spol. s r.o. (ďalej ako 

„prevádzkovateľ“). Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu meno a priezvisko, adresa, 

telefónny kontakt, e-mailový kontakt, dosiahnuté vzdelanie, odbor. Účelom spracúvania údajov je 

zaradenie do výberového procesu na vybranú pracovnú pozíciu a uloženie údajov do databázy 

záujemcov o prácu pre prípad inej vhodnej pracovnej pozície. Osobné údaje budú uchovávané 

po dobu jedného kalendárneho roka odo dňa doručenia súhlasu, pokiaľ nedôjde k jeho odvolaniu. 

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať e-mailom na adresu 

schaefflerskalica@schaeffler.com alebo na adresu Schaeffler Skalica, spol. s r. o., Personálny 

odbor. Odvolanie nemá vplyv na predchádzajúce spracúvanie osobných údajov za vyššie 

uvedeným účelom. Ako dotknutá osoba zároveň potvrdzujem, že spoločnosť Schaeffler Skalica, 

spol. s r.o. mi ako prevádzkovateľ informačných systémov pred získaním osobných údajov za 

vyššie uvedeným účelom vopred poskytol informácie v zmysle §19 ods. 1 a ods. 2 Zákona. 

Úvod 

Ochrana Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá a je našou prioritou. 

Dodržiavanie zákonných povinností je pre nás samozrejmosťou. 

Nasledovné informácie obsahujú prehľad o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a aké sú 

Vaše práva na základe legislatívy o ochrane údajov. 

1. Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov? 

Za spracúvanie osobných údajov je zodpovedná spoločnosť Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 

Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 

Dr. G. Schaefflera 1 
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909 01 Skalica (Slovenská republika) 

Tel.: +421 34 696 1111 

E-mail: schaefflerskalica@schaeffler.com 

2. Na aké účely spracúvame vaše údaje (účel spracovania) a na akom právnom základe? 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s podmienkami Všeobecného nariadenia o ochrane 

údajov EÚ (GDPR) a  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Zákon): 

Predmet súhlasu (Článok 6, odsek 1a GDPR) 

Ak ste nám dali súhlas so spracúvaním osobných údajov na konkrétne účely, spracúvanie 

týchto údajov je zákonné na základe uvedeného súhlasu. Udelený súhlas môžete kedykoľvek 

odvolať. Prosím, berte do úvahy, že odvolanie súhlasu sa uplatňuje len do budúcna. 

Spracúvanie údajov, ktoré prebehlo pred odvolaním súhlasu, tým nie je dotknuté. 

3. Aké údaje o mne budete spracúvať? 

Budeme spracúvať nasledovné údaje alebo kategórie údajov, ktoré sa vás týkajú: 

1.  

▪ Kontaktné údaje 

▪ Údaje o vzdelaní, predchádzajúcej praxi 

▪ Ďalšie údaje uvedené v životopise, dotazníku, sprievodných dokladoch 

4. Aký je zdroj mojich údajov? 

Vaše údaje sme získali priamo od Vás. 

5. Kto má prístup k mojim údajom? 

V rámci Schaeffler Skalica, spol. s r.o. sú Vaše údaje prístupné stranám, ktoré k nim vyžadujú 

prístup podľa takzvaného princípu „najnižšieho oprávnenia“ (udelenie práva na spracúvane 

v najmenšom potrebnom rozsahu) a na základe princípu opodstatnenej potreby 
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informovanosti (znalosť údajov len ak je to potrebné). Poskytovatelia služieb a poverené 

subjekty, ktoré zamestnávame, môžu od nás dostať údaje na tieto účely, ak je to potrebné, ak 

to vyžaduje zákon, na základe Vášho súhlasu alebo ak nami poverení sprostredkovatelia 

vyžadujú, aby sa dodržiavali ustanovenia GDPR a  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (Zákon). Na 

základe týchto podmienok môžu medzi príjemcov osobných údajov patriť: 

• Personálne oddelenie  

6. Sú údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám? 

Prenos údajov do krajín mimo EÚ/EHP (tzv. „tretie krajiny“) prebieha len ak je to potrebné 

alebo vyžadované zákonom, ak ste na to udelili súhlas, alebo ako súčasť spracovania 

objednávky. Ak sa využijú služby poskytovateľov z tretích krajín, títo sú povinní potvrdiť, že 

budú dodržiavať európsku úroveň bezpečnosti údajov prostredníctvom písomného súhlasu so 

štandardnými zmluvnými doložkami EÚ.  

7. Ako dlho budú moje údaje uchovávané? 

Budeme spracúvať a ukladať Vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na daný účel. Ak 

Vaše údaje už nebudú potrebné alebo ak budete namietať proti spracúvaniu údajov, 

vymažeme ich po dobe, ktorá je uvedená v súhlase so spracovaním osobných údajov, pokiaľ 

vymazaniu nebráni zákonná povinnosť uchovávať záznamy. 

8. Som povinný poskytnúť údaje? 

V rámci uzavretia zmlúv ste povinný poskytnúť také osobné údaje, ktoré sú potrebné na 

opodstatnenie, plnenie a ukončenie zmluvy a plnenie povinností, ktoré z nej vyplývajú, alebo 

také osobné údaje, ktoré spoločnosť Schaeffler musí uchovávať. Bez týchto údajov nie je 

možné uzavrieť zmluvu so spoločnosťou Schaeffler. 

9. Aké mám práva na ochranu údajov? 

Máte právo na nasledovné: 

▪ Informácie týkajúce sa osobných údajov, ktoré boli spracúvané podľa článku 15 GDPR 

▪ Opravu nesprávnych osobných údajov podľa článku 16 GDPR 



▪ Vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR 

▪ Obmedzenie spracúvania údajov podľa článku 18 GDPR 

▪ Namietať podľa článku 21 GDPR 

▪ Prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR 

Obmedzenia uvedené v 19 ods. 4, § 20 ods. 5 a § 23 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení / 

Zákon sa uplatňujú na právo na informácie a právo na vymazanie. Okrem toho máte právo 

podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov podľa článku 77 GDPR a návrh na 

úrad na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení/Zákon.  

10. Do akej miery sa rozhodnutia prijímajú automaticky? 

Automatizované rozhodnutia sú rozhodnutia, ktoré prijímajú výlučne stroje bez posúdenia 

fyzickou osobou. Vo všeobecnosti nepoužívame systémy na automatizované rozhodovanie v 

zmysle článku 22 GDPR. Ak takéto systémy použijeme v individuálnych prípadoch, budeme 

Vás o tom osobitne informovať, ak to vyžaduje legislatíva a je to potrebné, vopred získame 

Váš súhlas. 

11. Prebieha „profilovanie“? 

„Profilovanie“ je akékoľvek automatické spracovanie osobných údajov na analýzu alebo 

predvídanie aspektov súvisiacich s výkonnosťou fyzickej osoby v práci, jej majetkovými 

pomermi, zdravím, osobnými preferenciami alebo záujmami, spoľahlivosťou alebo správaním, 

polohou alebo pohybom. Schaeffler vo všeobecnosti nepoužíva profilovanie. Ak takéto 

systémy použijeme v individuálnych prípadoch, budeme Vás o tom osobitne informovať, ak to 

vyžaduje legislatíva a ak je to potrebné, vopred získame váš súhlas. 

 


