
INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE UCHÁDZAČA O PRACOVNÚ 

POZÍCIU 

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov ako uchádzača o pracovnú pozíciu (ďalej len „uchádzač“), je vždy 
spoločnosť PPF a.s., IČO: 25099345, sídlo: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 (ďalej len „PPF a.s.“). 
 
Prevádzkovateľ osobných údajov 
Na účely konkrétneho výberového konania môže byť prevádzkovateľom vašich osobných údajov spoločne s PPF 
a.s. aj niektorá ďalšia spoločnosť v rámci skupiny PPF alebo spoločnosť, ktorá má s PPF a.s. uzatvorenú zmluvu 
o poskytovaní služieb a nie je súčasťou skupiny PPF, a to však len za predpokladu, že predmetom konkrétneho 
výberového konania je pracovná pozícia v rámci tejto spoločnosti. 
 
Skupinou PPF sa v tomto dokumente rozumie 
Home Credit a.s., Home Credit International a.s. (vrátane EmbedIT), Home Credit Slovakia, a.s., HC ITS, s.r.o., 
PPF Banka a.s., Air Bank a.s.,  SOTIO a.s., Benxy s. r. o. (vrátane Zonky), Accord Research, s. r. o., PPF Real Estate 
s. r. o., CETIN a.s.,  CzechToll s.r.o., Škoda Transportation a.s., Škoda Electric a.s., Škoda Vagonka a.s., Pars Nova 
a.s. 
 
Spoločnosťami, ktoré majú s PPF a.s. uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb a nie sú súčasťou skupiny PPF, 
sa v tomto dokumente rozumejú 
OPEN GATE gymnázium a základní škola, s.r.o., Nadace The Kellner Family Foundation, Pomáháme školám 
k úspěchu, o.p.s. 
 
Osobné údaje 
Vašimi osobnými údajmi sa v tomto dokumente rozumejú len tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete 
prostredníctvom informačného systému PPF Group eRecruitment, či vyplynú v rámci súvisiacej komunikácie 
alebo pri samotnej realizácii výberového konania, a to vždy len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie 
príslušných účelov (t.j. na účely konkrétneho výberového konania). 
 
Právny titul spracovania 
Vaše osobné údaje sa na účely konkrétneho výberového konania spracovávajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) – splnenie zmluvy. 
 
Po ukončení výberového konania prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na účely oprávneného záujmu 
prevádzkovateľa, a to na preukázanie, že výberové konanie prebehlo riadne a transparentne a na účely určenia, 
obhajoby a vymáhania práv prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracováva v súlade 
s platnými a účinnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. 
 
Účely spracovania osobných údajov 

1) Spracovanie osobných údajov na potreby výberového konania; 
2) Za účelom zaslania notifikačnej SMS o termíne a mieste konania výberového konania; 
3) Za účelom stanovenia a zaplatenia odmeny pre personálnu agentúru v prípadoch, keď som nastúpil na 

pozíciu cez odporučenie personálnej agentúry; 
4) Za účelom efektívnejšej komunikácie vo veci výberového konania pomocou chatbota 

a personalizovaného videa (meno a priezvisko) pre potreby predstavenia spoločnosti, do ktorej sa 
prostredníctvom výberového konania hlásite. 

Doba uloženia 
Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu výberového konania.  
 



Po ukončení výberového konania budú Vaše údaje ďalej spracovávané z dôvodu oprávneného záujmu 
prevádzkovateľa, a to po dobu 12 mesiacov. 
 
 
Sprostredkovateľ  
Pri niektorých kandidátoch zúčastňujúcich sa výberových konaní na pracovnú pozíciu sú ich osobné údaje 
poskytované pracovným portálom, ktoré vystupujú v pozícii sprostredkovateľov.  
 
Poskytovanie osobných údajov kandidátov tejto kategórie sprostredkovateľov prebieha len v prípadoch, keď sa 
kandidát prihlási do výberového konania cez tieto pracovné portály.  
 
Sprostredkovateľom je tiež subjekt spravujúci IT systémy a poskytujúci IT služby za účelom správy a organizácie 
výberového konania. Týmto subjektom je spoločnosť Just IT Pro, s.r.o., IČO: 037 50 281, so sídlom Šlechtitelů 
813/21, Holice, 779 00 Olomouc. 
 
Moje osobné údaje sú ďalej poskytnuté sprostredkovateľovi twilio.com, ktorý zabezpečuje rozosielanie 
informatívnych SMS kandidátovi o termíne a mieste konania výberového konania. 
 
V pozícii sprostredkovateľa, ktorému sú poskytované osobné údaje, je aj subjekt, ktorý zaisťuje funkčnosť 
a prevádzku chatbota a subjekt, ktorý zaisťuje tvorbu personalizovaných videí. 
 
Niektoré osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracováva, môže zdieľať so štátnymi orgánmi alebo inými tretími 
osobami pri plnení povinností podľa právnych predpisov. 
 
Kontaktné údaje 
PPF a.s. – oddelenie ľudských zdrojov,  
adresa: Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika,  
email: recruitment@ppf.cz, www.ppf.eu.  
tel.: +420 224 174 500, fax: +420 224 174 610. 
 
Zásady a postupy spracovania osobných údajov 
Radi by sme Vás taktiež informovali o zásadách a postupoch pri spracovaní vašich osobných údajov, a to 
v súlade s ustanovením čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 
2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákona č. 110/2019 Sb. zákonů Českej republiky, o 
zpracování osobných údajů. 
  
Vaše osobné údaje sú spracovávané: 

§ zákonne, korektne a transparentne, 
§ osobné údaje sú zhromažďované len na určité a legitímne účely a nie sú spracovávané nezlučiteľným 

spôsobom s týmito účelmi, 
§ spracovávané osobné sú vždy primerané a relevantné vo vzťahu k účelu, na ktorý sú spracovávané, 
§ spracovávané osobné údaje sú presné, 
§ osobné údaje sú uložené vo forme umožňujúcej identifikáciu subjektu údajov len na nevyhnutnú dobu 

na dané účely, na ktoré sú spracovávané, 
§ je vždy zaistená ich integrita a dôvernosť. 

 
Zabezpečenie dát 
Prevádzkovateľ má zavedené a udržiava primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly 
a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou, zodpovedajúce možnému 
hroziacemu riziku pre vás ako subjekt ochrany osobných údajov. Zároveň je zohľadnený stav technologického 
vývoja, s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným 
zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia zahrňujú okrem iného prijatie primeraných krokov na zaistenie 
zodpovednosti príslušných pracovníkov, ktorí majú prístup k vašim údajom, školenie pracovníkov, pravidelné 



zálohovanie, postupy na obnovu dát a riadenie incidentov a softwarovú ochranu zariadení, na ktorých sú 
uložené dáta s osobnými údajmi. 
 
 
Poučenie o právach 
Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – toto nariadenie č. 2016/679 ďalej len ako 
„GDPR“. 
 
Podľa článku 13 GDPR: 

§ mám právo požadovať od Prevádzkovateľa informácie o spracovaní Mojich osobných údajov, pokiaľ ich 
Prevádzkovateľ získal priamo odo mňa. 

 
Podľa článku 15 GDPR právo na prístup k Mojim osobným údajom: 

§ mám právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či Moje osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané, 
a ak je to tak, mám právo získať prístup k Mojim osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: a) 
účely spracovania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcov alebo kategórie príjemcov, 
ktorým Moje osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo 
v medzinárodných organizáciách; d) plánovaná doba, na ktorú budú Moje osobné údaje uložené, alebo 
ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby; e) existencia práva požadovať od 
Prevádzkovateľa opravu alebo výmaz Mojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania 
alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; 

§ právo podať sťažnosť na orgán dohľadu; 
§ všetky dostupné informácie o zdroji Mojich osobných údajov, ak neboli získané priamo odo mňa; 

skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v čl. 22 
ods. 1 a 4 GDPR, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého 
postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkoch takého spracovania pre mňa. 

§ mám právo na poskytnutie kópií Mojich osobných údajov spracovávaných Prevádzkovateľom. Za ďalšie 
kópie mi Prevádzkovateľ môže účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak 
podám žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne 
používa, ak nepožiadam o iný spôsob.  

 
Podľa článku 16 GDPR – právo na opravu Mojich osobných údajov: 

§ mám právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré 
sa ma týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania mám právo na doplnenie neúplných osobných 
údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia. 

 
Podľa článku 17 GDPR – právo na výmaz Mojich osobných údajov: 

§ mám právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Moje osobné údaje, ak je daný 
jeden z týchto dôvodov: 

a) moje osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak 
spracované;  

b) vzniesol/a som námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistujú žiadne 
prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie alebo som vzniesol/a námietky proti 
spracovaniu  podľa čl. 21 ods. 2 GDPR;  

c) Moje osobné údaje boli spracované protiprávne;  
d) Moje osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve 

Európskej únie alebo jej členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje. 
 

§ to, čo je uvedené pod písm. a) až d) tohto odseku, sa neuplatní, ak je spracovanie Mojich osobných 
údajov nevyhnutné: 

a) na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;  
b) na splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo jej 

členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje, alebo na splnenie úlohy uskutočnenej vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ak by ním bol Prevádzkovateľ poverený; 



c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;  
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na 

štatistické účely v súlade s čl. 89 ods. 1 GDPR;  
e) na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 

 
Podľa článku 18 GDPR - právo na obmedzenie spracovania Mojich osobných údajov: 

§ mám právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:  
a) ak by som popieral/a presnosť Mojich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby 

Prevádzkovateľ mohol presnosť Mojich osobných údajov overiť;  
b) spracovanie je protiprávne a ja by som odmietol/a výmaz Mojich osobných údajov a 

požadoval/a by som namiesto toho obmedzenie ich použitia;  
c) Prevádzkovateľ už Moje osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale ja by som ich 

požadoval/a na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;  
d) vzniesol/a by som námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, pokiaľ nebude overené, 

či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad mojimi oprávnenými dôvodmi. 
§ Ak bolo spracovanie obmedzené podľa písm. a) až d) tohto odseku, môžu byť tieto Moje osobné údaje, 

s výnimkou ich uloženia, spracované len s mojím súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo 
obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo 
z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého jej členského štátu. 

 
Podľa článku 19 GDPR - oznamovacia povinnosť ohľadom opravy alebo výmazu Mojich osobných údajov 
alebo obmedzenia spracovania: 

§ Prevádzkovateľ oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli Moje osobné údaje sprístupnené, 
všetky opravy alebo výmazy Mojich osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, s výnimkou 
prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ ma 
informuje o týchto príjemcoch, len ak to budem požadovať. 

 
Podľa článku 20 GDPR - právo na prenositeľnosť údajov: 

§ mám právo získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, a ktoré som poskytol Prevádzkovateľovi, 
v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo poskytnúť tieto údaje 
inému prevádzkovateľovi, bez toho aby tomu Prevádzkovateľ bránil a to za podmienky, že sa ich 
spracovanie uskutočňuje automatizovane. Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov podľa 
predošlej vety mám právo na to, aby Moje osobné údaje boli poskytnuté Prevádzkovateľom priamo 
prevádzkovateľovi druhému, ak je to technicky uskutočniteľné. 

 
Podľa článku 21 GDPR – právo vzniesť námietku:  

§ mám z dôvodov týkajúcich sa Mojej konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti 
spracovaniu Mojich osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem 
prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ Moje 
osobné údaje ďalej nebude spracovávať, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na 
spracovanie, ktoré prevažujú nad mojimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo na určenie, 
výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 

§ môžem uplatniť svoje právo vzniesť námietku automatizovanými prostriedkami pomocou technických 
špecifikácií. 

 
Podľa článku 22 GDPR – Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania: 
mám právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, 
vrátane profilovania, ktoré má pre mňa právne účinky alebo sa ma obdobným spôsobom dotýka. To neplatí, ak 
je rozhodnutie:  

a) nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi mnou a Prevádzkovateľom;  
b) povolené právom Európskej únie alebo jej členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa 

vzťahuje a ktoré rovnako stanoví vhodné opatrenia zaisťujúce ochranu Mojich práv a slobôd 
a oprávnených záujmov;  

c) založené na mojom výslovnom súhlase. 
 
 
 



Podľa článku 34 GDPR – oznamovanie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov 
Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia Mojich osobných údajov bude mať za následok 
vysoké riziko pre moje práva a slobody, má Prevádzkovateľ povinnosť mi toto porušenie bez zbytočného 
odkladu oznámiť. 
 
Oznámenie podľa tohto odseku sa však nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:  

a) Prevádzkovateľ zaviedol náležité technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia 
boli použité pri osobných údajoch dotknutých porušením zabezpečenia osobných údajov, najmä 
také, ktoré činia tieto osobné údaje nezrozumiteľnými pre kohokoľvek, kto nie je oprávnený 
k nim mať prístup, ako je napríklad šifrovanie;  

b) Prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktoré zaistia, že vysoké riziko pre práva a slobody 
podľa prvého odseku tohto článku sa už pravdepodobne neprejaví;  

c) Vyžadovalo by to neprimerané úsilie. V takom prípade budete informovaní rovnako účinným 
spôsobom pomocou verejného oznámenia alebo podobného opatrenia. Podanie sťažnosti na 
Úrade na ochranu osobných údajov znamená, že máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa 
spracovávania osobných údajov prevádzkovateľom na Úřadě pro ochranu osobních údajů, 
sídliaceho na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úradu nájdete na 
adrese www.uoou.cz. 

 
Informácie o spôsobe uplatnenia práv uchádzača o zamestnanie 
Svoje práva má možnosť uchádzač o zamestnanie uplatniť priamo u prevádzkovateľa osobných údajov na 
kontaktnej adrese uvedenej vyššie, a to : 

• Osobne na recepcii v hlavnej budove; 
• Elektronicky prostredníctvom dátovej schránky; 
• Elektronicky prostredníctvom e-mailu. 

 
Ak bude žiadosť podaná elektronicky, poskytne prevádzkovateľ informácie rovnako elektronicky, ak uchádzač 
o zamestnanie nepožiada o iný spôsob. Pri elektronicky podanej žiadosti je prevádzkovateľ povinný overiť 
identitu toho, kto žiadosť podal, aby sa informácie nedostali k neoprávneným osobám. Na overenie identity 
bude prevádzkovateľ uchádzača o zamestnanie kontaktovať. Prevádzkovateľ poskytuje kópiu spracovávaných 
osobných údajov zadarmo. Za zjavne neodôvodnenú žiadosť bude považovaná žiadosť, ak je tým istým 
uchádzačom o zamestnanie podaná opakovane. V takom prípade uloží za spracovanie uchádzačovi 
o zamestnanie primeraný poplatok, alebo žiadosti odmietne vyhovieť. 
 
Vaše povinnosti 
Berte prosím na vedomie, že zodpovedáte za osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi poskytujete 
a sprístupňujete a musíte zaistiť, aby boli relevantné, pravdivé, presné a aby neboli zavádzajúce. Máte 
povinnosť zaistiť, aby poskytnuté osobné údaje neobsahovali materiál, ktorého charakter je obscénny, 
ohováračný alebo porušuje práva niektorej tretej osoby. Poskytnuté osobné údaje nesmú obsahovať škodlivý 
kód. 
 
Ak poskytnete osobné údaje týkajúce sa inej osoby, napr. fyzickej osoby uvedenej ako vašej referencie, máte 
povinnosť ju o tom informovať a zaistiť si k tomu jej súhlas. 
 
Aktualizácie dokumentu 
Priebežne môže byť tento dokument upravovaný či aktualizovaný. Akékoľvek zmeny sa stanú účinnými po 
zverejnení aktualizovaného znenia na webových stránkach www.ppf.eu. O podstatných zmenách budete 
informovaní v dostatočnom predstihu pred dátumom účinnosti takýchto zmien. 
 


