SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE
Udeľovaný v súlade s čl. 6 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).
Prevádzkovateľ: BKS Bank AG, so sídlom St. Veiter Ring 43, A - 9020 Klagenfurt, Rakúska republika,
zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Klagenfurt, Rakúska republika, IČO: FN 91810s konajúca
prostredníctvom jej organizačnej zložky zapísanej v Slovenskej republike v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo 1895/B ako BKS Bank AG, pobočka zahraničnej
banky v SR, IČO: 36 869 856, so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava (ďalej len „Banka“).
Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie v Banke a žiada o zaradenie do
evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „dotknutá osoba“).
AKO BUDEME OSOBNÉ ÚDAJE V EVIDENCII UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE SPRACÚVAŤ?
Po udelení súhlasu bude Banka spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu zaslaných
životopisov, motivačných listov a žiadostí o prijatie do zamestnania v evidencii uchádzačov o
zamestnanie za účelom ich zaradenia do výberových konaní na príslušnú pracovnú pozíciu.
Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné. V prípade, ak dotknutá osoba
neposkytne svoje osobné údaje, nebude Banka oprávnená zaradiť dotknutú osobu do evidencie
uchádzačov o zamestnanie.
Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenášané do tretích krajín, nebudú nikde zverejňované a
nebudú ani poskytované ďalším tretím stranám s výnimkou vybraných riadiacich pozícií, na výbere
ktorých sa podieľa spoločnosť BKS Bank AG, so sídlom St. Veiter Ring 43, A - 9020 Klagenfurt, Rakúska
republika, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Klagenfurt, Rakúska republika, IČO: FN
91810s.
Osobné údaje sú v evidencii uchádzačov uchovávané po dobu 1 roka od udelenia súhlasu, pokiaľ
dotknutá osoba udelený súhlas neodvolá, alebo neudelí nový súhlas.
Ak je súhlas udeľovaný osobne, alebo listinnou poštou je udelenie súhlasu vykonané podpísaním
listinnej formy súhlasu s uvedením dátumu, celého mena a priezviska a vlastnoručného podpisu.
Ak je súhlas udeľovaný prostredníctvom nahrania (upload) dokumentácie uchádzača online na web
stránke Banky www.bksbank.sk, uchádzač nahrá scan/fotokópiu tohto súhlasu s vlastnoručným
podpisom a uvedením dátumu a celého mena a priezviska. Originál tohto súhlasu uchádzač odovzdá
Banke osobne pri osobnom pohovore. V opačnom prípade Banka, takéhoto uchádzača nezaradí do
databázy uchádzačov a bezodkladne natrvalo odstráni všetku dokumentáciu získanú od takéhoto
uchádzača.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača o zamestnanie
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR

1/2

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Dotknutá osoba má právo:
o na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
o získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
o požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
o požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie
nezákonné;
o namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré súvisí s konkrétnou situáciou;
o požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
o dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému
prevádzkovateľovi;
o kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného
na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;
o požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju
výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie
automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto Bankou spracúvané. Dotknutá
osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu Banky;
o podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste
výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak
sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. Dozorným
orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12
Bratislava;
o podať žiadosť alebo sťažnosť Banke v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov.
Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak
vykonať:
 písomne na adrese: BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
 elektronicky na adrese: BKS.Ochranaudajov@bksbank.sk
V ................................................... dňa:
Meno a priezvisko dotknutej osoby:
Podpis:
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