Informácie o spracúvaní osobných údajov v Privatbanke, a.s.
pre zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie
v zmysle článku 13 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

Ochrana súkromia našich zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie pri spracúvaní osobných
údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime právnymi
predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), zákonom č. 483/2001 Z. z.
o bankách, zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov (ďalej len ako Nariadenie GDPR), ako aj ďalšími právnymi predpismi a
zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.
Informácie, uvedené v tomto dokumente, Vám poskytnú základný prehľad o tom, ako nakladáme
s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázku ohľadom spracúvania
svojich osobných údajov, a taktiež ďalšie dôležité informácie, ktoré súvisia s tým ako
Privatbanka, a.s. spracúva osobné údaje svojich zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie.
Odporúčame Vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto dokumente dôkladne prečítali.
Zmeny týkajúce sa podmienok ochrany osobných údajov sú zverejnené na našich internetových
stránkach formou aktualizácie tohto dokumentu. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy
mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame Vaše osobné
údaje.

1.

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb je Privatbanka, a.s., so
sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 31 634 419, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3714/B (ďalej aj ako
„prevádzkovateľ“).

2.

Prevádzkovateľ má vymenovanú zodpovednú osobu, poverenú výkonom dohľadu nad
ochranou osobných údajov a plnením povinností prevádzkovateľa podľa Zákona o ochrane
osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kedykoľvek kontaktovať
a) elektronicky na mailovej adrese osobneudaje@privatbanka.sk,
b) písomne na adrese Privatbanka, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.

3.

Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel. Väčšina
našich spracovateľských operácií je odôvodnená tým, že Vaše osobné údaje potrebujeme za
účelom prípravy dokumentov súvisiacich s nástupom do zamestnania, na evidenciu
zamestnanca v systéme banky a na plnenie zákonných povinností, predovšetkým voči
Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam. V prípade uchádzača o zamestnanie sú
osobné údaje spracúvané na účel realizácie výberového konania a následného vedenia vo

vnútornej evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorý môžu byť neskôr zo strany
prevádzkovateľa oslovení v prípade, ak prevádzkovateľ má vhodnú voľnú pracovnú pozíciu.
Osobné údaje získavame od vás, a preto je dôležité, aby ste nám poskytli úplné, správne,
aktuálne a pravdivé osobné údaje.
Demonštratívny zoznam osobitných právnych predpisov, na základe ktorých Privatbanka,
a.s. spracúva osobné údaje dotknutých osôb a z ktorých vyplývajú oprávnené záujmy
Privatbanky, a.s. spracúvať osobné údaje, je uvedený v bode 11.
4.

Osobné údaje zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie nie sú sprístupňované mimo
Privatbanku, a.s. s výnimkou prípadov, keď nám takýto postup vyplýva z Vami udeleného
súhlasu alebo príslušného právneho predpisu.
Niektoré činnosti si zabezpečujeme prostredníctvom našich dodávateľov, v určitých
prípadoch môžu títo dodávatelia pre nás spracúvať aj Vaše osobné údaje. Pri výbere našich
dodávateľov dbáme na dostatočné zaistenie bezpečnosti Vašich údajov a uzatvárame s
dodávateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré upravujú všetky podmienky
spracúvania a ochrany Vašich osobných údajov medzi Privatbankou, a.s. ako
prevádzkovateľom a dodávateľom ako sprostredkovateľom.

5.

Vaše osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci
Európskej únie, ako aj do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s
ustanoveniami príslušných právnych predpisov. Osobné údaje neprenášame do tretích
krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov.

6.

Prevádzkovateľ archivuje a uchováva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie maximálne
po dobu troch rokov odo dňa, kedy boli osobné údaje získané. V prípade prijatých
zamestnancov archivujeme a uchovávame osobné údaje po dobu stanovenú platnými
právnymi predpismi a registratúrnym a archivačným poriadkom prevádzkovateľa, resp. po
dobu, na ktorú dotknutá osoba udelila prevádzkovateľovi súhlas. Maximálne však po dobu
sedemdesiat rokov od dátumu narodenia dotknutej osoby.

7.

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:
Právo na prístup k Vašim osobným údajom
Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak
tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:
 účely spracúvania,
 kategórie osobných údajov,
 príjemcovia Vašich údajov,
 doby spracúvania údajov,
 informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje.
V prípade, ak o Vás spracúvame osobné údaje, máte ďalej právo získať prístup k týmto
osobným údajom a máte právo na poskytnutie ich kópie. Pokiaľ od nás žiadate aj získanie
prístupu a/alebo poskytnutie kópie vašich údajov, je potrebné, aby ste to v rámci Vašej
žiadosti výslovne uviedli.
Právo na opravu Vašich údajov
Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o Vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne.
Bez Vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité,
aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali a príslušné

zmeny nám aj zdokladovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť,
aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli Privatbanke, a.s..
Máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich
systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o Vás vedieme
nesprávne alebo neaktuálne informácie.

Právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov
V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje,
máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Pokiaľ si uplatňujete Vaše právo namietať, je
potrebné, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli potrebnú argumentáciu a priložili príslušnú
dokumentáciu, ktoré zdôvodňujú Vaše nároky. Bližšia špecifikácia Vášho nároku je
nevyhnutná preto, aby sme dokázali posúdiť oprávnenosť a dôvodnosť Vašej žiadosti. Po
prijatí Vašej žiadosti sme povinní preukázať Vám nevyhnutné oprávnené dôvody na
spracúvanie Vašich údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej
osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov
Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať, máte právo
žiadať blokáciu Vašich údajov. Ak sú splnené podmienky na obmedzenie spracúvania
Vašich údajov podľa GDPR, Privatbanka, a.s. je povinná pristúpiť k obmedzeniu ich
spracúvania v primeranej lehote podľa čl. 12 GDPR.
Právo na vymazanie Vašich údajov
Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa Vašej osoby sú u nás nezákonne
spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. Pokiaľ si
uplatňujete Vaše právo na výmaz údajov, je potrebné, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli
potrebnú argumentáciu a priložili príslušnú dokumentáciu, ktoré zdôvodňujú Vaše nároky. Za
nezákonné spracúvanie sa považuje len také spracúvanie, o ktorého nezákonnosti
právoplatne rozhodol súd alebo Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšia špecifikácia
Vášho nároku je nevyhnutná preto, aby sme dokázali posúdiť oprávnenosť a dôvodnosť
Vašej žiadosti.
Právo na prenos Vašich údajov
Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v
štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli inému
subjektu, ktorý v žiadosti určíte. Právo na prenos Vašich osobných údajov sa uplatní v
prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje:
 automatizovanými prostriedkami, t. j. elektronicky,
 na základe zmluvy alebo Vášho súhlasu,
 ktoré ste aktívne poskytli Privatbanke, a.s. vy sami.

Uvedené právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré spracúvame na základe povinnosti
určenej zákonom. Do rozsahu práva na prenos údajov spadajú len údaje, ktoré ste nám
poskytli. Za poskytnuté údaje sa nepovažujú tzv. spozorované údaje (observed data), teda
údaje, ktoré sa vygenerovali v našich systémoch na základe Vašej aktivity a prešli určitým
procesom spracovania.
Uplatnenie uvedených práv k osobným údajom
Uplatnenie Vašich práv k osobným údajom je možné realizovať z našej strany len na základe
úspešnej identifikácie Vašej osoby. Bez úspešného overenia Vašej identifikácie nie sme

povinní konať na základe žiadosti. V prípade, ak by sme realizovali Vaše práva bez
dostatočnej identifikácie, mohlo by dochádzať k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným
údajom a k porušeniu Vašich práv. Identifikáciu Vašej osoby v požadovanom rozsahu
zabezpečíme v rámci našich nastavených procesov.
Vaše práva k osobným údajom si môžete v Privatbanke, a.s. uplatniť nasledovným
spôsobom:
 osobne na ústredí Privatbanky, a.s,
 písomne, alebo
 elektronicky prostredníctvom žiadosti, ktorá je k dispozícii na webovom sídle Privatbanky,
a.s. v časti Ochrana osobných údajov / Uplatnenie práv dotknutej osoby.
V žiadosti ste povinní uviesť všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné k vybaveniu
Vašej žiadosti a posúdeniu Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V
prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia
žiadosti.
Privatbanka, a.s. má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti.
Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa
zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Privatbanka, a.s. informuje o každom
takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi
zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou,
akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.
Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je
žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu,
Privatbanka, a.s. má právo buď: i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci
administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie, alebo na
uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.
Pri akejkoľvek pochybnosti pri identifikácii žiadateľa si Privatbanka, a.s. vyhradzuje právo
požadovať dodatočné informácie za účelom potvrdenia identifikácie, prípadne úradné
overenie podpisu žiadateľa na žiadosti.
8.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, udelený
prevádzkovateľovi, odvolať.

9.

Dotknutá osoba, ktorá je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom
o ochrane osobných údajov, je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na dozorný orgán, ktorým
je:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

10. Osobné údaje poskytuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi na základe ustanovení
osobitných zákonov. Poskytnutie osobných údajov je potrebné na plnenie povinností,
vyplývajúcich prevádzkovateľovi z ustanovení osobitných zákonov a na plnenie povinností
vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo zmluvy s dotknutou osobou. Osobné údaje poskytnuté
nad rámec rozsahu vyžadovaným osobitným zákonom sú poskytnuté prevádzkovateľovi
dobrovoľne a sú spracúvané na základe zmluvy medzi dotknutou osobou
a prevádzkovateľom alebo na základe úkonov, ktorými sa zavádzajú predzmluvné vzťahy

alebo opatrenia medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na základe súhlasu
udeleného dotknutou osobou.
Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje stanovujú najmä tieto zákony:
- zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení,
- zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení,
- zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení,
- zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
Ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.
11. Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi
predpismi, alebo je daný dotknutou osobou priamo v udeľovanom súhlase.

