
  
FERONA Slovakia, a. s.  

  

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE O SPRACOVANÍ   

OSOBNÝCH ÚDAJOV  

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016  

o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe  

týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných 

údajov)  

  

Titul, meno a priezvisko: .......................................................................................................................  

Adresa trvalého pobytu: ..........................................................................................................................  

(ďalej len dotknutá osoba)  

  

Pracovná pozícia: ...........................................................................................................................................  

  

Spoločnosť FERONA Slovakia, a. s, IČO: 36 401 137 so sídlom Bytčická 12, 011 45 Žilina, 

bude ako správca osobných údajov spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý jej 

poskytnete, alebo ktorý bude možné získať z verejných zdrojov, a to za účelom výberového 

konania na túto pracovnú pozíciu.  

Toto spracovanie osobných údajov bude prebiehať iba po dobu výberového konania a v súlade 

s nariadením o ochrane osobných údajov (EU) 2016/679.  

V súvislosti s týmto spracovaním osobných údajov máte nasledujúce práva:  

• právo na prístup k osobným údajom,  

• právo na ich opravu a doplnenie,  

• právo na výmaz týchto osobných údajov,  právo na obmedzenie spracovania,  

• právo na prenositeľnosť osobných údajov,  

• právo podať námietku na spracovanie,  

• právo obrátiť sa na dozorový orgán (Úrad pre ochranu osobných údajov – 

www.dataprotection.gov.sk).  

Všetky svoje práva môžete uplatniť kedykoľvek osobne v sídle správcu alebo pomocou 

elektronickej komunikácie  na e-mailovú adresu: osobneudaje@zilina.ferona.sk.  

Osobné údaje môžu byť uložené mimo spoločnosť FERONA Slovakia, a. s. aj  u 

prevádzkovateľov personálnych portálov, ktoré FERONA Slovakia, a. s. využíva. FERONA 

Slovakia, a. s. neposúva Vaše osobné údaje mimo územia SR, v priebehu výberového konania 

nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu či profilovaniu.  

Spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre možnosť  budúceho uzatvorenia 

pracovnej zmluvy medzi Vami a spoločnosťou FERONA Slovakia, a. s. V prípade, že 

odmietnete spracovanie osobných údajov, nebude možné Vás zaradiť do výberového konania 

na túto pracovnú pozíciu, pretože tým znemožníte spoločnosti FERONA Slovakia, a. s. viesť 

Vás na zozname uchádzačov.  

V .........................................................dňa  ..........................................  

       ..............................................................  

         podpis dotknutej osoby  


