OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
(„Oznámenie“)
1. 8. 2020
Vážený uchádzač,
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti (25. 5. 2018) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov a so zrušením smernice 95/46/ES („Všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov“ – GDPR),
konáme my, Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (ďalej iba „Spoločnosť“), ako
prevádzkovateľ,
právny subjekt alebo subjekty, ktorý je/ktoré sú spoločnosť/spoločnosti skupiny Zentiva, spoločne
s ostatnými právnymi subjektmi uvedenými v časti (U) Oznámenia o ochrane osobných údajov na:
https://www.zentiva.sk/gdpr/privacy-notice (ďalej len všeobecne a spoločne označené ako
„Zentiva“ a/alebo „my“ a/alebo „pobočky“), ako (spoloční) prevádzkovatelia,
podľa čl. 13 a čl. 14 GDPR a radi by sme tu podrobne uviedli:
✓ ako získavame vaše Osobné údaje;
✓ Osobné údaje (kategórie), ktoré môžeme spracúvať;
✓ účely spracúvania, na ktoré sú Osobné údaje určené, ako aj právny základ pre spracovanie;
✓ podmienky, za ktorých môžeme sprístupniť vaše Osobné údaje;
✓ ako uchovávame vaše Osobné údaje v bezpečí;
✓ dobu uchovávania vašich Osobných údajov;
✓ vaše práva v súvislosti s vašimi Osobnými údajmi;
✓ kontaktné údaje;
✓ revízie Oznámenia
Akékoľvek otázky týkajúce sa toho, ako spracúvame vaše Osobné údaje, môžete adresovať
zamestnancovi zodpovednému za ochranu údajov na:
 e-mailovej adrese DPO(at)zentiva.com,
 v sídle Spoločnosti Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Toto oznámenie je určené potenciálnym zamestnancom (osoby označené ako „vy“).
Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak alebo pokiaľ to nevyžaduje inak kontext, výrazy s
veľkými písmenami používané v tomto oznámení majú významy, ktoré im boli priradené v časti (T)
Oznámenia o ochrane osobných údajov na: https://www.zentiva.sk/gdpr/privacy-notice.
Toto Oznámenie sa môže priebežne meniť alebo doplniť, aby odrážalo zmeny v našich postupoch v
súvislosti so spracovaním Osobných údajov alebo zmeny príslušných zákonov. Odporúčame vám,
aby ste si pozorne prečítali toto Oznámenie a aby ste tento dokument pravidelne kontrolovali na
našich webových stránkach www.zentiva.sk aby ste si pozreli všetky zmeny, ktoré sme mohli
vykonať v súlade s podmienkami tohto Oznámenia.
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(A) Ako získavame vaše Osobné údaje

Spoločnosť zhromažďuje vaše Osobné údaje priamo od vás, buď na základe oznámenia o prijatí a
výbere, alebo na základe vášho záujmu o profil Spoločnosti ako zamestnávateľa, keď dobrovoľne
požiadate o (voľné) miesto v našej Spoločnosti a to buď online, prostredníctvom webovej stránky,
alebo prostredníctvom e-mailu alebo osobne počas pohovoru (pohovorov).
Spoločnosť môže tiež na základe našej predchádzajúcej žiadosti zhromažďovať vaše Osobné údaje
od poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí poskytujú služby prijímania a výberu, alebo od našich
zamestnancov, ktorí vás odporúčajú.
(B) Osobné údaje (kategórie), ktoré môžeme spracúvať

Počas procesu prijímania a výberu môže spoločnosť spracúvať nasledovné kategórie vašich
Osobných údajov:

✓
✓
✓

✓

Základné informácie: meno a priezvisko; štátna príslušnosť/občianstvo; dátum a miesto
narodenia; rodinný stav; akademický titul; dosiahnuté vzdelanie (vrátane dátumu ukončenia
štúdia); funkcie; prax (vrátane uvedenia predchádzajúcich zamestnávateľov a funkcií); číslo
povolenia na prácu a povolenia na pobyt (ak je to aplikovateľné); vodičský preukaz (ak je
to aplikovateľné).
Kontaktné údaje: osobné telefónne číslo; osobná e-mailová adresa.
Podporná dokumentácia vašej žiadosti: zámer; životopis; certifikáty; akýkoľvek iný
dokument rovnakého typu a povahy.
Údaje uvedené vo vašom pracovnom lekárskom osvedčení: ak sa Spoločnosť rozhodne
vyhlásiť vašu kandidatúru za úspešnú a ponúkne vám zamestnanie, je takáto ponuka
podmienená výsledkami (lekárskeho a psychologického) odborného vyšetrenia, ktoré
budete musieť podstúpiť; Spoločnosť preto spracuje akékoľvek a všetky údaje vo vašom
pracovnom lekárskom osvedčení (napr. meno, adresu, dátum narodenia, zdravotnú
poisťovňu, práceschopnosť/práceneschopnosť atď.).
Ďalšie Osobné údaje: obraz (prostredníctvom našej priemyslovej televízie (PTV)), osobná
fotografia

S výnimkou kategórií Osobných údajov uvedených v predchádzajúcom odseku môže Spoločnosť
počas procesu prijímania a výberu spracúvať aj ďalšie Osobné údaje (kategórie), záleží od
informácií, ktoré nám poskytnete.
Na vykonanie procesu prijímania a výberu nepotrebujeme žiadne ďalšie Osobné údaje, ako
napríklad: kópiu vášho občianskeho preukazu; údaje o vašom zdravotnom stave (s výnimkou
prípadného zdravotného postihnutia alebo obmedzenia pracovnej schopnosti alebo údaje uvedené v
osvedčení o zdravotnej spôsobilosti); trestný záznam; fotografiu, a preto vás žiadame, aby ste nám
takéto Osobné údaje neposkytovali. Ak by ste nám aj napriek tomu poskytli takéto nevyžiadané a
nepotrebné Osobné údaje, pokiaľ to bude možné, vrátime vám ich alebo ich zničíme podľa našej
výhradnej voľby a bez predchádzajúceho upozornenia, ale s okamžitým účinkom.
(C) Účely spracúvania, na ktoré sú Osobné údaje určené, ako aj právny základ pre

spracovanie
Pri spracúvaní vašich Osobných údajov v súvislosti s nižšie uvedenými účelmi sa môžeme opierať
o jeden alebo viacero z nasledujúcich právnych základov:
✓ Súhlas: Vaše Osobné údaje môžeme spracúvať podľa čl. 6, ods. (1) písm. a) GDPR, kde je
spracovanie potrebné za účelom riadenia ľudských zdrojov Spoločnosti (nábor a výber) a
my sme získali váš implicitný súhlas na spracovanie vyjadrený dobrovoľným predložením
vašej žiadosti a / alebo dobrovoľným priamym / nepriamym prenosom vašich osobných
údajov uvedených v časti (B) vyššie;
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✓ Oprávnený záujem: Vaše osobné údaje môžeme spracúvať podľa čl. 6, ods. (1) písm. f)
GDPR, kde je spracovanie potrebné za účelom oprávneného záujmu Spoločnosti, pred
ktorým nemajú prednosť vaše záujmy alebo vaše základné práva alebo slobody; tieto
oprávnené záujmy Zentiva sú hlavne:
o prijímanie a riadenie ľudských zdrojov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a
mimoriadnych situáciách;
o riadenie a príprava vnútropodnikových hlásení a vykonávanie ďalšieho výskumu
a/alebo analýzy na určenie našich interných náborových programov;
o riadenie fyzickej bezpečnosti a ochrana jednotlivcov a majetku.
(D) Podmienky, za ktorých môžeme sprístupniť vaše Osobné údaje

Vaše Osobné údaje môžeme sprístupniť ostatným pobočkám v rámci spoločnosti Zentiva na
legitímne obchodné účely v súlade s platnými zákonmi. Informácie o pobočkách spoločnosti
Zentiva, ktoré môžu mať prístup k Osobným údajom, nájdete v časti (U) Oznámenia o ochrane
osobných údajov tu: https://www.zentiva.sk/gdpr/privacy-notice .
Okrem toho môžeme vaše Osobné údaje sprístupniť:
✓ vám a podľa potreby vašim určeným zástupcom;
✓ poskytovateľom servisných služieb (napr.: archivácia a uloženie fyzického archívu
Spoločnosti; fyzická bezpečnosť; kuriéri; telekomunikácie atď.);
✓ ústredným a/alebo miestnym verejným inštitúciám/orgánom (napr.: tým, ktoré sú
kompetentné v oblasti práce, daní/financií, kvalifikácie a/alebo oprávnenia
špecializovaného personálu, orgánom činným v trestnom konaní, súdom, pri záležitostiach
súvisiacich s trestným vyšetrovaním);
✓ našim konzultantom (napr.: audítori, právnici atď.);
✓ obchodným partnerom, investorom, nadobúdateľom (súčasným alebo potenciálnym) s
cieľom uľahčiť transakcie s obchodnými aktívami (ktoré môžu okrem iného zahŕňať fúzie,
akvizície, postúpenie pohľadávok alebo predaj aktív).
Ak za účelom spracovania vašich Osobných údajov poveríme externého Sprostredkovateľa, bude
Sprostredkovateľ podliehať záväzným zmluvným záväzkom na: spracovanie vašich Osobných
údajov iba v súlade s našimi predchádzajúcimi písomnými pokynmi a prijatie organizačných a
technických opatrení na ochranu dôvernosti a bezpečnosti vašich Osobných údajov, spoločne so
všetkými ďalšími požiadavkami podľa platných zákonov.
Ak vaše Osobné údaje prenesieme mimo Európskej únie a/alebo Európskeho hospodárskeho
priestoru, urobíme tak iba za dodržania platných právnych ustanovení, uplatnením primeraných
bezpečnostných opatrení a v prípade potreby vás na to upozorníme.
(E) Ako uchovávame vaše Osobné údaje v bezpečí

Implementovali sme primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia určené na ochranu
vašich Osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, úpravou,
neoprávneným odhalením, neoprávneným prístupom a inými nezákonnými alebo neoprávnenými
formami spracovania v súlade s platnými zákonmi.
Keďže internet je otvorený systém, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Aj keď
implementujeme všetky primerané opatrenia na ochranu vašich Osobných údajov, nemôžeme
zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných k nám prostredníctvom internetu – akýkoľvek takýto
prenos je na vaše vlastné riziko a vy ste zodpovední za zabezpečenie toho, že všetky Osobné údaje,
ktoré nám pošlete, budú odoslané bezpečne.
(F) Doba uchovávania vašich Osobných údajov

V prípade, že sa dobrovoľne uchádzate o (voľné) miesto v našej spoločnosti na základe procesu
náboru a výberu iniciovaného spoločnosťou, budeme uchovávať Vaše Osobné údaje počas
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kalendárneho roka, v ktorom sa posudzuje vaša žiadosť, alebo podľa príslušných obmedzovacích
lehôt (napr. 2 roky od dátumu prijatia našej komunikácie v súvislosti s naším rozhodnutím zamietnuť
vašu žiadosť) alebo na dobu potrebnú na dodržanie povinností archivácie uložené platným zákonom.
V prípade, že dobrovoľne poskytnete svoje osobné údaje bez predchádzajúceho oznámenia
spoločnosti o náborovom a výberovom konaní na určitú voľnú pozíciu, ponecháme si vaše osobné
údaje v súlade s harmonogramom uchovávania uvedenom v odseku bezprostredne vyššie, a to v
rozsahu, v akom zodpovedajú požiadavkám súčasných (voľných) pozícií, prípadne budú natrvalo
odstránené ak (voľné) pozície neexistujú.
(G) Vaše práva v súvislosti s vašimi Osobnými údajmi

Pokiaľ zákon neustanovuje inak, máte nasledujúce práva: právo na prístup; právo na opravu; právo
na vymazanie/právo na zabudnutie; právo obmedziť spracovanie; právo na prenosnosť údajov;
právo namietať; právo odvolať svoj súhlas; právo podať sťažnosť na Zentiva, a.s., Einsteinova 24,
851 01 Bratislava; právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom
spracovaní vrátane profilovania.
Ďalšie informácie nájdete v časti (O) Oznámenia o ochrane osobných údajov na:
https://www.zentiva.sk/gdpr/privacy-notice
Nie ste subjektom rozhodnutia založeného výlučne na automatickom spracovaní vašich
Osobných údajov vrátane profilovania.
Okrem práva podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27, ako je uvedené vyššie, sa tieto práva môžu uplatniť zaslaním písomnej
žiadosti:
✓ e-mailom: na DPO(at)zentiva.com; a/alebo
✓ poštou na: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
Bratislava 27.
(H)

Revízie Oznámenia

Toto Oznámenie pravidelne kontrolujeme a každú aktualizáciu umiestnime na túto stránku
https://www.zentiva.sk/gdpr/hr-privacy-notice-recruitment bez predchádzajúceho upozornenia, ale
s oznámením o súvisiacich revíziách s uvedením dátumu kontroly. Odporúčame vám pravidelne
kontrolovať Oznámenie dostupné na našej stránke https://www.zentiva.sk/gdpr/hr-privacy-noticerecruitment, aby ste boli informovaní o tom, ako spracúvame osobné údaje.
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