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INFORMAČNÝ LIST O SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOCH ZÁUJEMCOV O ZAMESTNANIE 
 

Týmto informačným listom Vám chceme poskytnúť 
informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov 
obchodnou spoločnosťou MTS, spol. s r.o. so sídlom 
Krivá 53, Krivá, PSČ: 027 55, IČO: 36 001 368 a o 
právach, ktoré máte podľa predpisov o ochrane 
osobných údajov. 
 
1. Kto nesie zodpovednosť za spracúvanie Vašich 
osobných údajov? 
Za spracúvanie Vašich osobných údajov nesie 
zodpovednosť: 
Názov: MTS, spol. s r.o. 
IČO: 36 001 368 
Sídlo: Krivá 53, Krivá, PSČ: 027 55 
Web: https://www.mts.sk 
E-mail: mts@mts.sk 
Tel. č.: +421 43 550 21 11  
 
V otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov sú 
našimi kontaktnými osobami p. Lucia Vojtašáková, tel. 
č. +421 918 977 264, e-mail: lucia.vojtasakova@mts.sk 
 
2. Aké kategórie osobných údajov spracúvame a 
odkiaľ ich máme? 
Spracúvame osobné údaje ktoré nám poskytnete 
prostredníctvom Vášho životopisu a motivačného 
listu. Sú to najmä, nie však výlučne tieto kategórie 
osobných údajov:  

1) Celé meno (meno, priezvisko, titul), adresa 
(ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát), 

2) Kontaktné údaje (tel. č., e-mail), 
3) Dátum narodenia, 
4) Kvalifikácia a vzdelanie, pracovné skúsenosti 

a iné zručnosti. 
 

3. Aké sú účely a právny základ spracúvania 
osobných údajov? 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa držíme 
ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a iných relevantných 
právnych predpisov. 
Spracúvame Vaše osobné údaje na účel vykonania 
opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy s Vami 
(resp. inej obdobnej zmluvy) (čl. 6 ods. 1 písm. b) 
GDPR), hlavne v rámci výberového konania. 
Poskytnutie Vášho životopisu a motivačného listu 
pritom považujeme za žiadosť zohľadniť Vás ako 
kandidáta na uzatvorenie pracovnej zmluvy.  
 
Ak by sme v budúcnosti mali Vaše osobné údaje 
spracovávať aj na iný vyššie neuvedený účel, budeme 
Vás o tom predbežne informovať.  
 
4. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme? 
V rámci našej spoločnosti majú prístup k Vašim 
osobným údajom len tie osoby, k pracovnej náplni 
ktorých spracúvanie údajov za účelom výberu 
kandidátov, administratívy a pod. patrí. 
 

5. Aké práva si môžete ako dotknutá osoba podľa 
GDPR uplatniť? 
Na vyžiadanie Vás budeme informovať o tom, či a aké 
Vaše osobné údaje sú nami spracúvané a poskytneme 
ďalšie súvisiace informácie (čl. 15 GDPR). Okrem toho 
si môžete uplatniť právo na opravu (čl. 16 GDPR), 
vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 
18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR) osobných údajov. 
Môžete tiež kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, 
ktorý ste nám predtým poskytli, avšak to nebude mať 
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo 
súhlasu pred jeho odvolaním. Taktiež to nebude mať 
vplyv na spracúvanie údajov, ktoré nám GDPR 
umožňuje spracúvať aj bez súhlasu. 
 
6. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané? 
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, počas 
ktorej Vás zohľadňujeme ako potenciálneho 
kandidáta pre zamestnanie u nás. V odôvodnených 
prípadoch, ak sa jedná o preukazovanie, uplatňovanie 
alebo obhajovanie právnych nárokov, uchovávame 
relevantné údaje po dobu premlčacej doby stanovenej 
zákonom. 
 
7. Budú sa Vaše údaje prenášať do tretej krajiny 
alebo medzinárodnej organizácie? 
Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie neplánujeme.  
 
8. Ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytnúť? 
Poskytnutie Vami osobných údajov je dobrovoľné 
a vychádza z Vášho záujmu o pracovné ponuky našej 
spoločnosti. Na druhej strane, ak sa rozhodneme pre 
spoluprácu, sú Vaše osobné údaje potrebné, aby sme 
mohli uzatvoriť pracovnú zmluvu a založiť pracovný 
pomer. Bez poskytnutia týchto osobných údajov Vami, 
nie je možné uzavretie a realizácia pracovnej zmluvy.   
 
9. Týkajú sa ma procesy automatizovaného 
rozhodovania vrátane profilovania?  
Nie, rozhodnutia ktoré sa Vás týkajú prijímame na 
základe osobného posúdenia.  
 
 


