OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Pre uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti VÚB, a. s., ako aj jej dcérskych a spriaznených spoločností
pripravené v súlade s čl. 13 a 14
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 (“Nariadenie”
alebo “GDPR”)

1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Všeobecná úverová banka, a. s., (ďalej v tomto dokumente označená ako “VÚB, a. s.”, “banka” alebo
“prevádzkovateľ”)
Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO: 31 320 155
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B,
Tel.: 0850 123 000 (v rámci SR)
Tel.: +421 2 4855 5970 (zo zahraničia)
e-mail: kontakt@vub.sk
Ak banka zabezpečuje činnosti spojené s výberovým konaním pre svoju dcérsku alebo spriaznenú
spoločnosť, spravidla daná spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ a banka ako sprostredkovateľ v zmysle
GDPR. Nasledovné časti tohto oznámenia sa primerane uplatňujú aj na tieto situácie. Kontaktné údaje
dcérskych a spriaznených spoločností sú uvedené v časti 5. písm. (ii) tohto oznámenia.
2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu (data protection officer), ktorej úlohou je vykonávať dohľad
nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle GDPR. V prípade potreby získania
všeobecných informácií môžete zodpovednú osobu kontaktovať na linke dpo@vub.sk.1
Na účely odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo uplatnenia si námietky je potrebné
sa obrátiť so svojou požiadavkou na emailovú adresu hr4u@vub.sk.
3. Rozsah spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ v súvislosti s výberovým konaním, správou databázy uchádzačov o zamestnanie
a následného oslovenia s ponukou práce, spracúva osobné údaje v rozsahu ako sú uvedené v životopise,
motivačnom liste, prípadne iných poskytnutých dokumentoch a/alebo vo forme ako boli zadané cez
formulár na webovej stránke banky.
Pri posudzovaní uchádzačov o zamestnanie je možné, že budú vznikať nové osobné údaje nad rámec tých,
ktoré sú uvedené vyššie, ako napríklad informácia o tom, či je daný uchádzač pre banku, jej dcérske alebo
spriaznené spoločnosti vhodný kandidát, ako aj iné s tým súvisiace informácie.
4. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie Vami poskytnutých osobných údajov je potrebné na dosiahnutie účelu v súvislosti s:



1

výberovým konaním uchádzačov o zamestnanie;
správou databázy uchádzačov o zamestnanie;
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oslovením uchádzačov o zamestnanie s ponukou práce a/alebo inými ponukami práce dcérskych
alebo spriaznených spoločností;
v prípade pracovnej ponuky pre konkrétnu dcérsku a/alebo spriaznenú spoločnosť - poskytnutie
Vašich osobných údajov spoločnosti pre ktorú banka koná ako sprostredkovateľ v zmysle GDPR.

Právny základ na spracúvanie osobných údajov predstavuje dobrovoľný súhlas dotknutej osoby v zmysle
článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať, avšak jeho odvolanie nemá dopad
na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu dochádza k
nenávratnému výmazu poskytnutých osobných údajov.
V osobitných prípadoch kedy dochádza k poskytnutiu Vašich osobných údajov treťou osobou do
informačného systému banky v súvislosti s výberovým konaním (napr. na účely interného výberového
konania nahrá po konzultácií s Vami Vaše osobné údaje do systému existujúci zamestnanec banky) a to
v súlade s §78 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, bude automaticky generovaný
email s možnosťou udelenia súhlasu odoslaný na predmetnú emailovú adresu spolu aj s týmto Oznámením
o spracúvaní osobných údajov. Pre prípad, že sa takýto súhlas rozhodnete neudeliť do 30 dní od poskytnutia
údajov do informačného systému treťou osobou, budú tieto údaje automaticky a nenávratne vymazané.
Počas týchto 30 dní budú Vaše osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu banky v zmysle
článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Proti takému spracúvaniu (t.j. v priebehu 30 dní) máte právo namietať a
v prípade uplatnenia si takého práva, budú Vaše údaje okamžite a nenávratne vymazané.
5. Poskytovanie Vašich osobných údajov iným osobám
Banka využíva dodávateľov na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných
údajov, t.j. využíva sprostredkovateľov v zmysle GDPR. Na poskytnutie osobných údajov
sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; banka však zodpovedá za výber sprostredkovateľa a za
ochranu práv dotknutých osôb, a to najmä tým, že pri výbere sprostredkovateľa dbá na technické a
organizačné opatrenia. V súvislosti s výberovým konaním poskytuje banka Vaše osobné údaje nasledujúcim
subjektom:
(i)

(ii)

Spoločnosti, ktorých banka poverila ako svojich sprostredkovateľov v zmysle GDPR:
Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, 811 06 Bratislava, IČO: 46731610, DIČ: 2023554896;
Dcérske a spriaznené spoločnosti, pre ktoré banka ako sprostredkovateľ v zmysle GDPR
zabezpečuje činnosti spojené s výberovým konaním:



VÚB Operating Leasing, a.s., Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 54108128, DIČ:
2121575269;



VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO:
35903058, DIČ: 2021884095;



INTESA SANPAOLO INTERNATIONAL VALUE SERVICES d.o.o., organizačná zložka, Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 53525493, DIČ: 4120245492;



Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava, IČO:
35 786 272, DIČ:2021522690, Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo:
2416/B, kontaktný formulár: https://www.eurizonslovakia.com/kontakt, tel. a e-mail rovnaký, ako
v prípade banky (pozri časť 1. tohto oznámenia).
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Uvedeným spoločnostiam podľa bodu (ii) budú osobné údaje poskytnuté len v prípade pokiaľ sa
individuálna ponuka práce zverejnená na stránke banky bude týkať danej spoločnosti (t.j. inzerát
v prospech jednej z týchto spoločnosti). V osobitných prípadoch môže dôjsť k poskytnutiu osobných
údajov uvedeným spoločnostiam za predpokladu, že uchádzač má platný súhlas so spracúvaním
osobných údajov (t.j. nežiadal o jeho odvolanie) a bol zo strany spoločností podľa bodu (ii) vytvorený
inzerát na pozíciu na ktorú by bol existujúci uchádzač v databáze vhodný.
6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EÚ
Vaše osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom v rámci EÚ, pričom prevádzkovateľ pri výbere
dodávateľov dbá na to, aby sa spracúvali osobné údaje primárne na území EÚ. Ak z technických alebo
prevádzkových dôvodov je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje mimo územia EÚ, prevádzkovateľ
zabezpečí, aby boli splnené podmienky Nariadenia pre takéto spracúvanie.
7. Doba spracúvania osobných údajov
Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané je stanovená v samotnom súhlase a to po dobu
troch rokov od jeho udelenia. Následne po uplynutí tejto doby (alebo v prípade jeho predčasného
odvolania) sú osobné údaje nenávratne vymazané.
8. Uplatnenie si práv dotknutých osôb
Ako dotknutá osoba máte podľa GDPR právo uplatniť si nasledujúce práva:
Právo na prístup: Máte právo získať od nás ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom podľa
článku 15 GDPR.
Právo na opravu: Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné
údaje, ktoré sa Vás týkajú podľa článku 16 GDPR.
Právo na výmaz: Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu
vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú za predpokladu splnenia podmienok podľa článku 17 GDPR.
Právo na obmedzenie spracúvania: V prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie v článku 18, máte právo žiadať,
aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý upravuje Nariadenie.
Právo na prenosnosť: Za podmienok uvedených v článku 20 GDPR máte právo požiadať, aby prevádzkovateľ
poskytol Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi.
Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva
na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana (vrátane profilovania).
V prípade uplatnenia si práva namietať, prevádzkovateľ sa zdrží ďalšieho spracúvania Vašich osobných
údajov pokiaľ neexistujú legitímne dôvody na pokračovanie v spracúvaní (dôvody, ktoré majú prednosť pred
záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby), alebo ak je spracovanie nevyhnutné na posúdenie, výkon
alebo obhajobu práva na súde.
9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať
sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo
v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v
rozpore s GDPR.
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Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12 820 07 Bratislava 27

Slovenská Republika
https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je dostupných na webovom sídle Banky www.vub.sk, resp.
na webových sídlach dcérskych a spriaznených spoločností.
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