Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
...................................................................................................... udeľuje súhlas spoločnosti
CCS-Cargo Customs Service s.r.o. (ďalej len „CCS“ ako prevádzkovateľ) so sídlom Gajova 13,
811 09 Bratislava, IČO 35 746 793 so spracúvaním osobných údajov v rozsahu titul, meno,
priezvisko, kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne číslo), dátum narodenia, miesto narodenia,
štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodinný stav, priebeh
vzdelania, priebeh doterajších zamestnaní, ďalšie osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do
zamestnania, životopise, motivačnom liste, v pripojených prílohách ako aj údaje, ktoré CCS
získa v priebehu výberových konaní na účel vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie pre
prípad opätovného oslovenia uchádzačov s ponukou práce zo strany CCS. Tento súhlas
udeľujem na obdobie 1 roka odo dňa doručenia žiadosti o prijatie do zamestnania spoločnosti
CCS.
Poučenie
Máte právo súhlas kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania založenom na tomto súhlase pred jeho odvolaním.
Ďalšie informácie a oznámenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade
s požiadavkami 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - (ďalej len „GDPR“),
sú uvedené nižšie.
Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely vedenia evidencie uchádzačov
o zamestnanie pre prípad opätovného oslovenia s ponukou práce zo strany CCS:
☐ áno ☐ nie
Súčasne vyhlasujem, že som sa oboznámil/la s nižšie uvedenou informačnou povinnosťou
podľa požiadaviek GDPR.
Dátum:
______________________
Podpis dotknutej osoby

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa požiadaviek nariadenia
GDPR
1. Údaje o prevádzkovateľovi
Prevádzkovateľ
CCS - Cargo Customs Service s.r.o.
(ďalej len „CCS“)
Gajova 13, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 746 793
Tel: +421 905404325
E-mail: gdpr@ccs-cargocustomsservice.sk
2. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov v rámci vedenia evidencie
uchádzačov o zamestnanie
a. Účel spracúvania osobných údajov
Zabezpečenie výberu nových zamestnancov z vhodných uchádzačov o zamestnanie
a vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie pre prípad opätovného oslovenia
uchádzačov s ponukou práce zo strany CCS.
b. Právny základ spracúvania osobných údajov
Pri zabezpečovaní výberu nových zamestnancov, z hľadiska zákonnosti ich spracúvania
môže ísť o ich spracúvanie:
 bez vášho súhlasu z dôvodu zavedenia predzmluvných vzťahov na základe vašej
žiadosti o prijatie do zamestnania v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
v spojení s ustanovením § 41 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce,
 s vašim dobrovoľným súhlasom v prípadoch keď ste na výberovom konaní neúspešní,
resp. ak nedisponujeme vhodným pracovným miestom a máte záujem aby sme vaše
osobné údaje naďalej spracúvali v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre prípad
opätovného oslovenia s ponukou práce z našej strany. Ak nám takýto súhlas nedáte
vaše osobné údaje nezaradíme do evidencie uchádzačov o zamestnanie a budú
zlikvidované.
c. Kategórie osobných údajov
Titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne číslo), dátum narodenia,
miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu,
rodinný stav, priebeh vzdelania, priebeh doterajších zamestnaní, ďalšie osobné údaje
uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania, životopise, motivačnom liste, v pripojených
prílohách ako aj údaje, ktoré CCS získa v priebehu výberových konaní.
d. Zdroj, z ktorého sú získavané osobné údaje
Osobné údaje sú získané priamo od vás ako dotknutej osoby.

e. Kategória príjemcov
Oprávnení zamestnanci CCS.
f. Doba uchovávania osobných údajov
1 rok odo dňa doručenia žiadosti o prijatie do zamestnania spoločnosti CCS.
g. Prenos osobných údajov do tretích krajín
Nepredpokladá sa prenos osobných údajov do tretích krajín.
h. Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Nevyužívame automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.
3. Poučenie o právach dotknutej osoby
V súlade s ustanoveniami 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si pri spracúvaní
osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:
Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a
prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov,
príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov
do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť
sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR, zdroj spracovávaných osobných údajov,
informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo na odvolanie súhlasu
V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo
tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje ktoré sa vás týkajú sú alebo nie sú spracúvané
a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účele (-och) spracúvania, kategóriách
dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania
osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu
na ochranu osobných údajov SR, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či
dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade
prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na
poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
Právo na opravu
Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad meno,
adresu, adresu elektronickej pošty? Prosím, informujte nás o tom a my vaše osobné údaje
opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých právnymi predpismi stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na
váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože
aj CCS má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.
Právo na obmedzenie spracovania
Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo
si želáte osobné údaje blokovať.
Právo na prenositeľnosť údajov
Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej
spoločnosti a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, odovzdáme
vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú
brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.
Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho
súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.
Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete
kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07
Bratislava.
4. Kontaktné údaje pre otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov a na uplatnenie
práv dotknutej osoby
Akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním osobných údajov a jednotlivé práva môžete
uplatniť telefonicky na linke +421 905404325, poslaním e-mailu na adresu gdpr@ccscargocustomsservice.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti CCS.
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť
zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať
si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných
osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za
administratívne náklady.
Ak máme dôvodnú pochybnosť o vašej totožnosti, v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv,
môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie vašej totožnosti.
V prípade, že s nami nadviažete kontakt niektorým z vyššie uvedených komunikačných
kanálov, použijeme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko
a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje
budú vymazané bezodkladne potom, ak nebudú viac potrebné pre zodpovedanie vašich otázok
alebo pre vybavenie vašej žiadosti, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade potreby

preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, alebo v prípade ak existujú
zákonné povinnosti ich uchovávať.

