Informačné memorandum pre zamestnancov
Informácia o spracúvaní osobných údajov
(uchádzači o zamestnanie, zamestnanci spoločnosti, externí spolupracovníci)
Vážená pani, vážený pán,
účelom tohto dokumentu je poskytnúť uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom, bývalým zamestnancom,
a externým spolupracovníkom spoločnosti ESSOX FINANCE, s.r.o. (ďalej len ESSOX FINANCE) informácie
o spracúvaní osobných údajov a právach, ktoré sú s nimi spojené. Dozviete sa, aké osobné údaje zhromažďujeme,
ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame a komu ich môžeme poskytnúť.
Informácie o spracúvaní osobných údajov sú priebežne aktualizované a zverejňované na www.essoxfin.sk
v záložke Osobné údaje a na intranete spoločnosti ESSOX s.r.o.
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Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť ESSOX FINANCE, s.r.o. so sídlom Karadžičova 16, 821
08 Bratislava, IČO 35846968, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č.: 27698/B. Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúva vo vlastnom mene, zodpovedá za ich riadne
a zákonné spracúvanie.
Kontaktné údaje určené pre komunikáciu týkajúcu sa ochrany osobných údajov:
pre písomnú komunikáciu:
ESSOX FINANCE, s.r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava
pre elektronickú komunikáciu:
osobneudaje@essoxfin.sk
pre telefonickú komunikáciu:
+ 421 2 49 229 650
V priebehu Vašej komunikácie s nami, či už s nami komunikujete elektronicky, písomne alebo telefonicky, údaje
z tejto komunikácie zhromažďujeme a uchovávame.
Sprostredkovateľ
Regulácia ochrany osobných údajov umožňuje, aby prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, aby spracúval
osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ osobných údajov je každý subjekt, ktorý na základe
osobitného zákona alebo poverenia či splnomocnenia prevádzkovateľom spracúva v mene prevádzkovateľa
osobné údaje. Tento postup používa pri spracúvaní osobných údajov i naša spoločnosť. V týchto prípadoch sú
zmluvne i legislatívou garantované rovnaké zásady spracúvania osobných údajov zo strany spoločnosti ESSOX
FINANCE, ako aj zo strany sprostredkovateľa.
Zodpovedná osoba
Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:
Zodpovedná osoba je osoba, určená prevádzkovateľom osobných údajov, ktorá plní úlohy stanovené Nariadením
GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä
dohliada na zákonné spracúvanie osobných údajov.
Kontaktné údaje Zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (DPO – Data Protection Office):
Zodpovedná osoba: Adam FIEDLER
Komerční banka, a.s. so sídlom Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, Česká republika
E-mail: osobne_udaje@koba.sk

Zásady spracúvania osobných údajov
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov rešpektujeme najvyššie štandardy ochrany osobných údajov
a dodržiavame hlavne tieto zásady:
Vaše osobné údaje spracúvame pre stanovený účel, stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom
•
a len po dobu, po ktorú trvá účel ich spracúvania;
Vaše osobné údaje chránime a prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie
•
zodpovedajúcej úrovne bezpečnosti tak, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému alebo
náhodnému prístupu k Vašim osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným
prenosom, ich neoprávnenému spracúvaniu.
Dodržiavame zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie proti možným rizikám; všetky
osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi zamestnancov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť
o informáciách získaných v súvislosti so spracúvaním týchto údajov.
Právo odvolať súhlas a právo vzniesť námietku voči spracúvaniu
V tejto informácii je zosumarizované prečo potrebujeme Vaše osobné údaje a že niektoré môžeme spracúvať len
s Vaším súhlasom. Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov nie ste povinný udeliť a zároveň ste oprávnený
tento svoj súhlas odvolať. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, ukončíme spracúvanie príslušných osobných údajov pre
účely, pre ktoré sa príslušný súhlas vyžaduje.
V prípade spracúvania z titulu oprávneného záujmu máte právo vzniesť námietku proti takémuto spracúvaniu.
Súhlas môžete odvolať, prípadne vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov z titulu oprávneného záujmu
prevádzkovateľa písomne na adrese: ESSOX FINANCE, s.r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, elektronická
komunikácia: osobneudaje@essoxfin.sk, telefonická komunikácia: + 421 2 49 229 650.
Odovzdávanie osobných údajov do zahraničia
Prevádzkovateľ a sprostredkovatelia, ktorí sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov uchádzačov o
zamestnanie, zamestnancov a externých spolupracovníkov, neodovzdávajú tieto osobné údaje do krajín mimo
Európsku úniu.

Spôsob spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vo svojom informačnom systéme manuálnym spôsobom, t.j. inými,
než automatickými prostriedkami spracúvania osobných údajov.
Vaše práva
Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s platnou legislatívou. Máte právo
prevádzkovateľa požiadať o poskytnutie informácie o právnom základe spracúvania osobných údajov, osobných
údajoch, ktoré o Vás spracúvame, dobe uchovávania osobných údajov (resp. informáciu o kritériách jej určenia), o
príjemcoch osobných údajov. Pokiaľ by ste zistili, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame
v rozpore s právom na ochranu súkromia a právom na ochranu osobnosti, alebo v rozpore s inými právnymi
predpismi, ste oprávnený žiadať od nás vysvetlenie, prípadne žiadať aby ESSOX FINANCE odstránil vzniknutý
stav.
Rovnako máte v súlade s platnou legislatívou právo v prípade porušenia našich povinností obrátiť sa na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 a podať návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov.
Ste oprávnený podať sťažnosť na postup spoločnosti ESSOX FINANCE v prípade ochrany osobných údajov na
oddelenie Právne a Compliance, ESSOX FINANCE, s. r. o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, alebo sa obrátiť
priamo na zodpovednú osobu.
Máte právo obrátiť sa na príslušný súd.
Uchádzač o zamestnanie
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu vykonávame:
a) pre vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnoprávneho alebo iného právneho vzťahu (založenie
predzmluvných vzťahov),
b) z dôvodu oprávneného záujmu za účelom výberu najvhodnejšieho uchádzača o zamestnanie a čo
najefektívnejšie obsadenie voľnej pracovnej pozície,
c) zabezpečenie ochrany majetku a bezpečnosti osôb.
Rozsah spracúvaných osobných údajov
Identifikačné a kontaktné údaje: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa bydliska,
telefónne spojenie, rodinný stav, štátna príslušnosť, národnosť, fotografia, e-mailová adresa, výpis z registra
trestov.
Vzdelanie a údaje o predchádzajúcom zamestnaní
Zoznam absolvovaných škôl, diplomy, vysvedčenia, kurzy, certifikáty, predchádzajúci zamestnávatelia, motivačný
list, odporúčania/referencie predchádzajúcich zamestnávateľov, skupina získaného vodičského oprávnenia,
certifikát o zložení skúšky podľa zákona o finančnom sprostredkovaní, náborové testy.
Verejne dostupné údaje
Ďalej môžu byť spracúvané údaje, ktoré sú voľne dostupné na internete (obchodný register, živnostenský register,
sociálne siete Linkedln).
Údaje zo vzájomnej komunikácie
Poznámky z telefonických rozhovorov, videonahrávky, poznámky z osobných pohovorov, príp.
komunikácia.

písomná

Z akých zdrojov získavame o Vás informácie
Informácie získavame z Vášho životopisu, portálov zameraných na inzerciu pracovných miest, na ktoré bola
zaslaná reakcia, prostredníctvom personálnej agentúry, na základe referencií alebo zo vzájomnej komunikácie, zo
sociálnych sietí a internetu.
Ako dlho uchovávame osobné údaje
Osobné údaje spracúvame len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné s ohľadom na účel ich spracúvania. Priebežne
posudzujeme, či i naďalej trvá potreba určité osobné údaje pre daný účel spracúvať. Pokiaľ zistíme, že osobné

údaje už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktorý boli spracúvané, údaje zlikvidujeme. Interne sme však už vo
vzťahu k určitým účelom spracúvania osobných údajov vyhodnotili obvyklé obdobie využiteľnosti osobných údajov,
pri uplynutí ktorého dôsledne posudzujeme potrebu spracúvať príslušné osobné údaje pre daný účel. V tejto
súvislosti zároveň platí, že osobné údaje spracúvame na účely:
•

oprávneného záujmu a pre vykovanie opatrení pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo
iného právneho vzťahu (založenie predzmluvných vzťahov) a pre jeho uzatvorenie spracúvame
osobné údaje počas obdobia trvania výberového konania, najdlhšie však po dobu 6 mesiacov odo
dňa získania osobných údajov;

•

ochrany oprávnených záujmov spojených s ochranou budovy a bezpečnosti osôb počas trvania
pracovného pomeru;

•

pri Vašej osobnej návšteve sú z dôvodu ochrany majetku a bezpečnosti osôb našim zmluvným
partnerom – vlastníkom/správcom budovy uchovávané záznamy z bezpečnostných kamier o
Vašom vstupe a odchode z budovy, príp. o Vašom pohybe na špecificky chránených miestach.
Doba uchovania záznamov je 7 dní od ich obstarania.

Príjemcovia osobných údajov a sprostredkovatelia
Vaše osobné údaje sú sprístupnené zamestnancom povereným v súvislosti s plnením ich pracovných povinností,
pri ktorých je potrebné nakladať s Vašimi osobnými údajmi, ale len v rozsahu, ktorý je v tom prípade nevyhnutný
a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Poverení zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou. Okrem toho sú
Vaše osobné údaje odovzdávané tretím osobám, ktoré sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov, prípadne im
tieto osobné údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade so zákonom (napr. nadriadený pre
obsadzovanú pozíciu).
Pred akýmkoľvek odovzdaním Vašich osobných údajov tretej osobe je vždy uzatvorená písomná zmluva, v ktorej
je upravené spracúvanie osobných údajov tak, aby obsahovalo rovnaké záruky pre spracúvanie osobných údajov,
aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava prevádzkovateľ Vašich osobných údajov.

Zamestnanec
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Vaše Osobné údaje bez Vášho súhlasu spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a) na základe právneho
predpisu, predovšetkým Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov b) za účelom plnenia záväzkov
vyplývajúcich zo zmlúv – najmä pracovnej zmluvy, zmluvy k benefitným programom, zmluvy k sporeniu a poisteniu,
obstaranie stravných lístkov, c) za účelom plnenia právnych povinností – predovšetkým oznamovacích povinností
voči orgánom štátnej správy, súdom a polícii, povinností týkajúcich sa výkonu rozhodnutí a plnenia archivačnej
povinnosti, d) výkonu oprávnených záujmov, t.j ochrany majetku a bezpečnosti osôb, napr. informačných
technológií, budov a majetku, dobrého mena zamestnávateľa a v súvislosti s riadením bezpečnostných rizík,
prevencie a vyšetrovania podvodov a e) ďalej za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa v oblasti
personálneho poradenstva, vzdelávania a hodnotenia.
Rozsah spracúvaných osobných údajov
Identifikačné a kontaktné údaje: Meno a priezvisko, tituly, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, telefonické
spojenie, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, rodinný stav, fotografia, štátna príslušnosť, národnosť, údaje
v rozsahu uvedenom vo výpise z registra trestov, informácia, či je štatutárnym orgánom inej právnickej osoby,
vykonávanie podnikateľskej činnosti, bankové spojenie, osobné číslo.
Údaje týkajúce sa trestných činov získané z výpisu z registra trestov zisťujeme pred uzatvorením právneho vzťahu
za účelom posúdenia miery rizika pre ochranu majetku spoločnosti ESSOX FINANCE a bezpečnosti osôb v prípade
odsúdenia za majetkovoprávne a iné trestné činy vzhľadom na predmet podnikania zamestnávateľa. Na určených
pracovných pozíciách sa údaje uvedené vo výpise z registra trestov používajú na splnenie zákonnej povinnosti
preukázať dôveryhodnosť zamestnanca v súlade s platným zákonom o finančnom sprostredkovaní a platným
zákonom o spotrebiteľských úveroch. Výpis z Registra trestov je súčasťou zložky zamestnanca počas trvania
pracovného pomeru a po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

Údaje na spracovanie mzdy, odmeňovania a benefitov
Evidencia odpracovaného času, údaje pre zohľadnenie zliav a zrážok na daniach, údaje pre zohľadnenie zliav
a zrážok na sporenie a poistenie, informácie o pracovných úrazoch, údaje o pracovných cestách vrátane
ubytovania, rezervácii leteniek, cestovných lístkov a drobných výdavkov, zrážky zo mzdy na základe dohody alebo
exekučného príkazu, potvrdenia o štúdiu, invalidný alebo starobný dôchodok, benefity, akciový program,
informácia pre ročné zúčtovanie dane zahŕňa súhrn všetkých príjmov a odvodov za príslušné obdobie.
Personálne poradenstvo, vzdelávanie a hodnotenie
V oblasti personálneho poradenstva a Vášho kariérneho rozvoja pracujeme s Vašou históriou pracovných pozícií,
odmeňovania a pracovného hodnotenia. Uchovávané sú informácie z prípadných porušení vnútorných predpisov
a zákonov, dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o iných záväzkoch zamestnancov pre potreby
zamestnávateľa, splnomocnenia, informácie o absolvovaných školeniach a vzdelávacích akciách.
Ochrana budov a informačných systémov, nahrávanie hovorov
Z dôvodu ochrany informačných systémov sú zaznamenané informácie o Vašom prihlásení a odhlásení, prípadne
je zaprotokolovaná Vaša aktivita vo vybraných aplikáciách. U vybraných pracovných pozícií môžu byť nahrávané
tel. rozhovory s klientami ako doklad o zadaní požiadavky na realizované služby. Obsah takejto komunikácie je
dôverný a využívame ho výhradne za účelom dodržiavania právnych povinností, uzatvorenia a plnenia zmluvy,
ochrany práv a právom chránených záujmov.
Z akých zdrojov o Vás získavame informácie
Informácie získavame zo vstupného formuláru, životopisu, vstupného pohovoru a vzájomnej komunikácie. Ďalej sú
informácie získavané z aplikácií, ktoré využívate pri Vašej práci.
Ako dlho uchovávame osobné údaje
Osobné údaje spracúvame len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na účel ich spracúvania. Priebežne
posudzujeme, či potreba spracúvať určité osobné údaje pre daný účel naďalej trvá. Ak zistíme, že už nie sú
potrebné pre žiadny z účelov, pre ktorý boli získané a spracúvané, údaje bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.
Interne sme už však vo vzťahu k určitým účelom spracúvania osobných údajov vyhodnotili obvyklú dobu
využiteľnosti osobných údajov, pri ktorej uplynutí zvlášť pozorne zhodnotíme potrebu spracúvať osobné údaje na
daný účel. V tejto súvislosti zároveň platí, že osobné údaje spracúvame pre účely:
•

plnenia zmluvy - osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu; ďalej sú príslušné osobné
údaje obvykle využiteľné počas doby 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu;

•

splnenie právnej povinnosti – osobné údaje zamestnancov uchovávame do 70 rokov veku zamestnanca;

•

hlasové záznamy - 10 rokov od ich získania, záznamy z informačných systémov 10 rokov od ich
vytvorenia;

•

pri vstupe do budovy sú z dôvodu ochrany majetku a bezpečnosti osôb našim zmluvným partnerom
vlastníkom/správcom budovy nahrávané a uchovávané záznamy z bezpečnostných kamier o Vašom
vstupe a výstupe z budovy, príp. o Vašom pohybe na špecificky chránených miestach. Doba uchovania
záznamov je 7 dní od ich obstarania.

Príjemcovia osobných údajov a sprostredkovatelia
Vaše osobné údaje sú sprístupnené povereným zamestnancom v súvislosti s plnením ich pracovných úloh, pri
ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi zamestnancov, a to len v rozsahu, ktorý je v tom ktorom prípade
nevyhnutný na dosiahnutie stanoveného účelu a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Poverení
zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou.
Okrem toho sú Vaše osobné údaje odovzdávané tretím stranám, ktoré sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov,
prípadne im tieto osobné údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade so zákonom. Pred akýmkoľvek
odovzdaním Vašich osobných údajov tretej strane je vždy uzatvorená písomná zmluva, v ktorej sú upravené
podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby obsahovala rovnaké záruky pre spracúvanie osobných údajov,
aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava prevádzkovateľ Vašich osobných údajov.

Zoznam sprostredkovateľov:
ESSOX s.r.o., so sídlom: F. A. Gerstnera č. ev. 52, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 26764652,
spoločnosť zapísaná v registri Krajského soudu v Českých Budějoviciach, oddiel C 12814,
ALD Automotive s. r. o., so sídlom: U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10, ČR, IČO: 61063916, spoločnosť
zapísaná v registri Mestského súdu v Prahe, odd. C, vložka 43360,
ALD Automotive Slovakia, s.r.o., so sídlom: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, IČO: 47977329, spoločnosť
zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č.: 101538/B,
Komerční banka, a.s., so sídlom: Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, ČR, IČO: 45317054, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 1360,
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Hodžovo námestie 1A, 810 00 Bratislava, IČO:
47231564, spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, oddiel Po, vložka č.: 1914/B,
Komerční pojišťovna, a.s., so sídlom: Karolinská 1, č. p. 650, 186 00 Praha 8, ČR, IČO: 63998017, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 3362
Societe Generale, SA, B 522120222, so sídlom 29 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 Paríž, Francúzska
republika,
CBRE s. r. o., so sídlom: Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35819804, spoločnosť zapísaná v OR OS BA I,
oddiel Sro, vložka č.: 24869/B,
Up Slovensko, s.r.o., so sídlom: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674, spoločnosť zapísaná v OR
OS BA I, oddiel Sro, vložka č.: 9085/B,
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270, spoločnosť zapísaná v OR OS BA I,
oddiel Sa, vložka č.: 1142/B,
Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 21 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, spoločnosť zapísaná
v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č.: 3215/B,
Personálne agentúry v prípade vyhľadávania vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu touto formou,
Vzdelávacie inštitúcie v prípade organizovania kurzov (odborné/jazykové kurzy a pod.)
Externý spolupracovník
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu vykonávame v nevyhnutne potrebnom rozsahu (a) na vykonanie
činností pred uzatvorením zmluvného vzťahu (založenie predzmluvných vzťahov) a pre jeho plnenie (b) pre
oprávnený záujem spoločnosti ESSOX FINANCE za účelom ochrany budov a informačných technológií
a bezpečnosti osôb.
Rozsah spracúvaných osobných údajov
Identifikačné a kontaktné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, kontaktná adresa, emailová adresa.
Ochrana budov a informačných systémov
Z dôvodu ochrany informačných systémov sú ukladané informácie o Vašom prihlásení a odhlásení, prípadne Vaša
aktivita vo vybraných aplikáciách je protokolovaná.
Z akých zdrojov získavame o Vás informácie
Informácie získavame zo vstupného formulára a vzájomnej komunikácie. Ďalej sú informácie získavané z aplikácií,
ktoré využívate pri Vašej práci.
Ako dlho uchovávame osobné údaje
Osobné údaje spracúvame len počas doby nevyhnutnej s ohľadom na účel ich spracúvania. Priebežne
posudzujeme, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje pre daný účel. Ak zistíme, že už nie sú
potrebné pre žiadny z účelov, na ktorý boli získané a spracúvané, údaje bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.
Interne sme už vo vzťahu k určitým účelom spracúvania osobných údajov vyhodnotili obvyklú dobu využiteľnosti
osobných údajov, pri ktorej uplynutí zvlášť starostlivo posudzujeme potrebu spracúvať príslušné osobné údaje pre
daný účel. V tejto súvislosti zároveň platí, že osobné údaje spracúvané pre účely:
•

plnenia zmluvy spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom; ďalej sú príslušné
osobné údaje obvykle využiteľné po obdobie 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

•

ochrany oprávnených záujmov - uchovávame záznamy z informačných systémov po dobu 10 rokov od
ukončenia zmluvného vzťahu;

Príjemcovia osobných údajov a sprostredkovatelia
Vaše osobné údaje sú sprístupnené povereným zamestnancom v súvislosti s plnením ich pracovných úloh, pri
ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi zamestnancov, a to len v rozsahu, ktorý je v tom ktorom prípade
nevyhnutný na dosiahnutie stanoveného účelu a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Poverení
zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou.
Okrem toho sú Vaše osobné údaje odovzdávané tretím stranám, ktoré sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov,
prípadne im tieto osobné údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade so zákonom. Pred akýmkoľvek
odovzdaním Vašich osobných údajov tretej strane je vždy uzatvorená písomná zmluva, v ktorej sú upravené
podmienky spracúvania osobných údajov tak, aby obsahovala rovnaké záruky pre spracúvanie osobných údajov,
aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava prevádzkovateľ Vašich osobných údajov.
Zoznam sprostredkovateľov:
ALD Automotive s. r. o., so sídlom: U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10, ČR, IČO: 61063916, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd. C, vložka 43360,
ESSOX s.r.o., so sídlom: F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice, ČR, IČO: 26764652, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Krajského súdu v Českých Budějoviciach, sp. zn.: C12814,
Komerční banka, a.s., so sídlom: Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, ČR, IČO: 45317054, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp. zn.: B 1360,
Societe Generale, SA, B 522120222, so sídlom 29 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 Paríž, Francúzska
republika,
CBRE s. r. o., so sídlom: Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 35819804, spoločnosť zapísaná v OR OS BA I,
oddiel Sro, vložka č.: 24869/B,
Personálne agentúry v prípade vyhľadávania vhodných kandidátov na pracovnú pozíciu touto formou.
Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.04.2021.

