Informovanie dotknutých osôb
1. Všeobecná časť
Prevádzkovateľ pre účely ochrany osobných údajov: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom
Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava, IČO: 35 919 001
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@ndsas.sk
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (fyzických osôb) vo viacerých informačných
systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“), v rámci ktorých vykonáva jednotlivé spracovateľské
činnosti:
IS Personálno-mzdová vrátane
Právny základ
Účel spracúvania
spracovateľskej činnosti
(nepovinné)

Uchádzači
o zamestnanie
(možné ďalšie
oslovenie
uchádzača)

Súhlas so spracúvaním
osobných údajov

Kategórie dotknutých
osôb

Kategória
osobných údajov

Uchádzači
o zamestnanie (mimo
výberového konania na
konkrétne miesto resp.
neúspešní uchádzači)

Bežné osobné
údaje (podľa
údajov
v životopise,
motivačnom liste
resp. iných
prílohách)

Zdroj: Priamo od dotknutej osoby. Dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním osobných
údajov dobrovoľne.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby za účelom
evidovania dotknutej osoby v databáze uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je udeľovaný na dobu 3 rokov
(prevádzková potreba). Súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek pred uplynutím doby, na ktorú
bol súhlas daný, odvolať emailovo na adresu zamestnanie@ndsas.sk alebo písomne na adresu
prevádzkovateľa. Po 3 rokoch, resp. po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú osobné
údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Prílohy k žiadostiam
o zamestnanie, ktoré nie sú potrebné pre štatistické účely budú po uplynutí 3 rokov, resp. odvolaní
súhlasu so spracúvaním osobných údajov zlikvidované. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych
záznamov prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch
a registratúrach a podľa platného registratúrneho plánu.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom poverených a poučených oprávnených
osôb (osôb v pracovnoprávnom vzťahu, členov orgánov spoločnosti) a má určenú zodpovednú osobu,
ktorej kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle. Pri spracúvaní osobných údajov v niektorých IS
pôsobia vybraný sprostredkovatelia (t.j. externé subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje
prevádzkovateľa v jeho mene: Cloud-IT s. r. o., Jozefská 7, 811 06 Bratislava, IČO: 46 731 610, Oddiel:
Sro Vložka číslo: 82629/B). Inak prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb poskytuje len tretím
stranám na základe platných právnych predpisov (napr. súdu, polícii, orgánom činným v trestnom
konaní, kontrolným orgánom, iným orgánom štátnej a verejnej správy) alebo samotným dotknutým
osobám (pri realizácii práv dotknutých osôb) alebo vlastným oprávneným osobám (t.j. osoby
v pracovnoprávnom vzťahu a členovia orgánov spoločnosti, ktoré sú poverené a poučené vrátane
poučenia o povinnosti mlčanlivosti). Prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS) alebo
medzinárodnej organizácie prevádzkovateľ neuskutočňuje.

K spomenutej realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby
(fyzické osoby jednotlivci) majú:
 Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je
povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu žiadosť vybaviť.
 Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva
s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu žiadosť vybaviť.
 Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva
s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu žiadosť vybaviť.
 Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri
realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu žiadosť vybaviť.
 Právo odvolať súhlas, a to prostredníctvom písomnej žiadosti alebo oznámenia zaslaného e-mailom
na adresu: zamestnanie@ndsas.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich
osobných údajov, ktoré sa uskutočnilo pred takýmto odvolaním.
 Právo podať návrh na začatie konania.
- ak sa jednotlivec domnieva, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva nezákonne, môže podať návrh
na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Dúbravská cesta 14, 814 04 Bratislava, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: zodpovednaosoba@ndsas.sk

