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Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov 

o zamestnanie 

(„Informácia“) 
 

 
Spoločnosť BEATOW PARTNERS s. r. o. (ďalej len „BEATOW 

PARTNERS“ alebo „prevádzkovateľ“, „BP“ alebo „my“) rešpektuje a v 

plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené 

príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („ZoOOÚ“).  

 

1. Komu je táto Informácia určená? 

Táto Informácia je určená:  

• uchádzačom o zamestnanie, ktorí sa uchádzajú o voľnú pracovnú 

pozíciu v spoločnosti BEATOW PARTNERS. 

(ďalej spoločne ako „Dotknuté osoby“).  

Cieľom tejto Informácie je poskytnúť Dotknutým osobám dostatočný 

prehľad o tom, ako sú ich osobné údaje spoločnosťou BEATOW 

PARTNERS spracúvané a aké majú voči spoločnosti BEATOW 

PARTNERS práva vo vzťahu k týmto údajom. 

  

2. Kto spracúva Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva spoločnosť 

BEATOW PARTNERS s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným 

založená podľa § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení 

neskorších predpisov, v platnom znení zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 66108/B, so sídlom na  

adrese Panenská 23, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 868 

841, email: info@beatow.com, tel. kontakt: +421 2 5273 1235.  
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3. Aké Vaše osobné údaje spracúvame? 

Spoločnosť BEATOW PARTNERS spracúva najmä nasledovné osobné 

údaje uchádzačov o zamestnanie: 

• titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, 

telefónne číslo, e-mailovú adresu, informácie o vzdelaní, informácie 

predchádzajúcich pracovných skúsenostiach, informácie 

o záujmoch uchádzačov a fotky uchádzačov o zamestnanie 

uvedené v životopise.  

 

4. Prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, na akom 

právnom základe ich spracúvame a ako dlho ich uchovávame?  

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely, na nasledovných 

právnych základoch a uchovávame ich po dobu: 

 

Účel spracúvania 

zaradenie uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie pre 

posúdenie jeho vhodnosti na príslušnú pracovnú pozíciu 

 

Právny základ spracúvania 

oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je 

uskutočnenie výberového konania za účelom obsadenia voľného 

pracovného miesta 

 

Doba uchovávania 

po dobu trvania výberového konania 

 

5. Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje sú spracúvané na území Slovenskej republiky v súlade 

s právnymi predpismi platnými na tomto území. Spoločnosť BEATOW 

PARTNERS neprenáša a ani neplánuje preniesť Vaše osobné údaje do 

tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.  

 

6. Komu sú Vaše osobné údaje poskytované? 

Vaše osobné údaje môžu byť v nevyhnutnej miere sprístupnené a to vždy 

pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu najmä nasledovným príjemcom: 

• zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom,  
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• osobám poskytujúcim spoločnosti BEATOW PARTNERS odborné 

služby, ako sú najmä poskytovatelia IT podpory, poskytovateľom 

softvérového vybavenia alebo serverového a cloudového úložiska. 

 

7. Sú Vaše osobné údaje spracúvané spôsobom 

automatizovaného individuálneho rozhodovania?  

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané spôsobom automatizovaného 

rozhodovania vrátane profilovania (t.j. neexistuje softvér, ktorý by 

vyhodnocoval či ste úspešný alebo neúspešný uchádzač o zamestnanie).  

 

8. Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje získavame nasledujúcimi spôsobmi: 

• priamo od Vás (napr. ak z vlastnej iniciatívy zašlete žiadosť o prácu, 

resp. životopis), 

• nepriamo prostredníctvom webového portálu Profesia.sk.  

 

9. Aké máte práva ako Dotknutá osoba? 

Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame na 

účely a na právnych základoch uvedených v bode 4  tejto Informácie máte 

nasledovné práva: 

• právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od 

spoločnosti BEATOW PARNTERS potvrdenie o tom, či spracúva 

Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k 

týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania; 

• právo na opravu  – máte právo na to, aby spoločnosť BEATOW 

PARTNERS bez zbytočného odkladu opravila alebo doplnila 

nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú;  

• právo na obmedzenie spracúvania – máte právo na to, aby v 

určitých prípadoch spoločnosť BEATOW PARTNERS obmedzila 

spracúvanie Vašich osobných údajov len na ich uchovávanie a na 

preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov 

alebo na ochranu práv inej osoby alebo na ich spracúvanie z 

dôvodov dôležitého verejného záujmu; obmedzenie spracúvania 

môžete požadovať najmä v prípade, ak máte pochybnosť o 

správnosti Vašich osobných údajov, a to na obdobie umožňujúce 

spoločnosti BEATOW PARTNERS overiť správnosť týchto údajov; 
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• právo na vymazanie – máte právo žiadať, aby spoločnosť 

BEATOW PARTNERS vymazala všetky osobné údaje, ktoré sa Vás 

týkajú, ak sú zároveň  splnené podmienky stanovené v GDPR; 

• právo podať sťažnosť dozornému orgánu - okrem vyššie 

uvedených práv máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, 

ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 

Bratislava 27, Slovenská republika, telefonicky na čísle +421 /2 

3231 3214 alebo elektronickou poštou na 

adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

10.   Ako nás kontaktovať?  

V prípade, ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných 

údajov alebo si želáte uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť 

prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:  marek.noga@beatow.com 

alebo poštou na adresu sídla spoločnosti BEATOW PARTNERS. 

 

11.   Zmeny tejto Informácie  

Vzhľadom na to, že môže dôjsť k zmene podmienok spracúvania Vašich 

osobných údajov, vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo zmeniť 

podmienky spracúvania upravené v tejto Informácii a to akomkoľvek  

rozsahu. V prípade, ak by došlo k ich podstatnej zmene, budeme Vás o tom 

informovať oznámením na našej webovej stránke alebo emailom. 
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