
 

V súvislosti s výberovými konaniami a náborom na kampaň organizovanými 
spoločnosťou Slovenské cukrovary s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01  SEREĎ (ďalej 

len „prevádzkovateľ“) nám na účely výberového konania poskytujete osobné údaje 
obsiahnuté v žiadosti o zamestnanie, prípadne v poskytnutom životopise. Ako 

prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na 
základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám 

nasledujúce informácie: 
 

 
a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva Slovenské cukrovary s.r.o. Cukrovarská 
726, 926 01  SEREĎ, mail: skse.gdpr@agrana.com, 
 
b) spracúvanie osobných údajov na účel náboru na kampaň resp.výberového konania 
organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením 
zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov, 
 
c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté príjemcom ako sú inšpektorát práce, orgány 
činné v trestom konaní, iné osoby oprávnené na základe zákona, 
 
d) osobné údaje získané na účel náboru a výberového konania budú uchovávané počas trvania 
výberového konania a ďalších 12 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania 
budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej 
zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely, 
 
e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 
týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo 
podať sťažnosť dozornému orgánu, 

mailto:skse.gdpr@agrana.com


 

f) poskytnutie osobných údajov na účel náboru a výberového konania organizovaného 
prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe 
žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane 
údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom 
konaní, 
 
g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe 
prostredníctvom e-mailovej adresy skse.gdpr@agrana.com 
 
 
 

mailto:skse.gdpr@agrana.com

