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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

ŽIVOTOPISY 

 

1. Účel spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom uchovávania životopisov.  

Ak ste poslali na Mesto životopis spolu so žiadosťou o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu, 

po prebehnutí výberového konania by mali byť tieto dokumenty zlikvidované, nakoľko 

pominul účel. Pokiaľ ste udelili súhlas s uchovávaním Vášho životopisu, Mesto Poprad Vás 

v priebehu 2 rokov môže kontaktovať v prípade voľnej pracovnej pozície. 

 

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) a f) 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). 

 

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: 

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva. 

 

4. Zoznam osobných údajov: 

Titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e- mail, vzdelanie, 

znalosti. 

 

5. Dotknuté osoby: 

Fyzické osoby, ktoré poslali prevádzkovateľovi životopis.. 

 

6. Lehoty uloženia osobných údajov:  

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 2 rokov. 

 

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa: 

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontaktovanie záujemcu v prípade voľného 

pracovného miesta.  
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8. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín: 

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú. 

 

9.  Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: 

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných 

predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej 

a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, 

administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými 

právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike. 

 

10. Kategória osobných údajov: 

Bežné osobné údaje. 

 

11. Zverejňovanie osobných údajov: 

Osobné údaje sa nezverejňujú. 

 

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany): 

 

Tretie strany Právny základ 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) 

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). 

 


