
   

   

 

Ochrana osobných údajov – oznámenie 

žiadateľom o prácu 

Spoločnosť Essity môže čas od času uchovávať údaje o fyzických osobách a tieto údaje používať 
na rôzne účely. Toto oznámenie je určené žiadateľom o prácu u niektorej zo spoločností v rámci 
skupiny Essity. Údaje o fyzických osobách sa ďalej označujú ako „osobné údaje“. 

 

Aké osobní údaje spoločnosť Essity uchováva a používa? 

Osobné údaje nám môžete poskytnúť  vy sami, keď žiadate o pracovné miesto alebo vyjadrujete 
všeobecný záujem o prácu u ktorejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny Essity. Údaje sa môžu získať 
z ďalších zdrojov, ako napríklad z vami poskytnutých referencií alebo informácií získaných od 
tretích strán, napríklad personálnych agentúr.. Takto zhromaždené osobné údaje sa všeobecne 
členia do nasledujúcich kategórií: 

• identifikačné údaje, napríklad meno, identifikačné číslo používateľa, heslo (ak podávate 
žiadosť prostredníctvom našich webových stránok), štátna príslušnosť a dátum narodenia; 

• kontaktné údaje, napríklad adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo; 

• údaje týkajúce sa náboru, napríklad informácie o predchádzajúcich pracovných 
skúsenostiach (vrátane referencií od bývalých zamestnávateľov), o kvalifikácii a pracovnej 
histórii, dosiahnutom vzdelaní, znalosti jazykov, odborných znalostiach a zručnostiach, 
členstvo v profesijných organizáciách, komunitnej činnosti, preferencie v oblasti 
geografickej mobility a informácie zo správ od konzultačných firiem a firiem 
sprostredkujúcich zamestnanie (ak sú relevantné); 

• poznámky a videozáznamy z pohovorov; a 

• informácie o komunikácii: napríklad obsah e-mailov. 
 

Prečo uchovávame a používame vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje sa používajú predovšetkým na účely riadenia nášho procesu náboru 
pracovníkov do rôznych pracovných pozícií v rámci skupiny spoločností Essity. Údaje sa používajú 
na účely komunikácie s vami, pri posudzovaní vašej žiadosti vo vzťahu k požadovanej kvalifikácii, 
výberu zo  žiadateľov a pri našom rozhodovaní. Vaše osobné údaje sa môžu použiť aj na účely 
plnenia pracovnoprávnych požiadaviek alebo na internú koordináciu žiadostí medzi spoločnosťami 
skupiny Essity. 

 

Aký máme dôvod uchovávania a používania vašich osobných údajov? 

Pri podaní žiadosti o prácu u ktorejkoľvek spoločnosti skupiny Essity zároveň  poskytujete na účely 
konkrétneho alebo potenciálneho náboru svoj súhlas s použitím všetkých informácií uvedených v 
žiadosti a v podkladových dokumentoch a informácií poskytnutých počas pohovoru. Spoločnosť 
Essity môže používať aj verejne dostupné údaje, ako sú informácie dostupné na sociálnych 
médiách (napríklad LinkedIn), a to z dôvodu legitímneho záujmu posúdiť, či ste vhodný kandidát 
pre danú pracovnú pozíciu. 

 

Prístup k osobným údajom inými subjektmi ako je spoločnosť Essity 

Spoločnosť Essity môže vaše osobné údaje odovzdávať tretím stranám z nasledujúcich dôvodov: 

• v rámci skupiny Essity: vaše osobné údaje sa môžu v prípade potreby odovzdávať medzi 
spoločnosťami v rámci skupiny Essity v súvislosti s procesom náboru; 

• predajcovia IT: naše oddelenie ľudských zdrojov môže používať externe poskytované IT 
systémy alebo služby poskytované predajcami - tretími stranami v rámci podpory 



 

 

   

  
  

náborového procesu.. Vaše osobné údaje sa potom nahrajú a budú používať v rámci 
týchto externých IT systémov za dodržania zodpovedajúcich technických a prevádzkovo-
bezpečnostných opatrení; 

• personálne agentúry: vaše osobné údaje sa môžu poskytovať personálnym agentúram 
alebo spoločnostiam poskytujúcim obdobné služby v rámci procesu vyhľadávania 
kandidátov pre spoločnosť Essity, ktorí spĺňajú jej požiadavky na konkrétnu pracovnú 
pozíciu; 

• assessment centrá: vaše osobné údaje sa môžu poskytovať spoločnostiam, ktoré 
spoločnosť Essity angažuje, aby jej pomohli vyhodnotiť váš profil, kvalifikáciu a osobné 
rysy vo vzťahu k našim požiadavkám na konkrétnu pracovnú pozíciu; 

• spoločnosti overujúce podkladové informácie: v niektorých prípadoch môžeme v závislosti 
od povahy konkrétnej pracovnej pozície angažovať aj externé subjekty, aby preverili 
informácie o vašej osobe.   

 
Vaše osobné údaje sa môžu odovzdávať stranám, ktoré sa nachádzajú mimo územia Európskeho 
hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), napríklad vtedy, keď žiadate o prácu u spoločnosti 
v rámci skupiny Essity, ktorá sa nachádza mimo územia EHP. V takomto prípade zabezpečíme, že 
vo vzťahu k vašim osobným údajom sa vykonajú opatrenia zabezpečujúce primeranú úroveň ich 
ochrany tak, ako je stanovené právnymi predpismi EÚ na ochranu osobných údajov (ako je 
napríklad Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov – GDPR). 

Keď zdieľame vaše osobné údaje s externým subjektom tak, ako je opísané vyššie, bude sa takéto 
zdieľanie údajov riadiť zmluvou o spracúvaní údajov, uzatvorenou medzi nami a takouto 
spoločnosťou s cieľom zabezpečiť, aby ochrana týchto údajov bola na rovnakej úrovni, ako keby 
údaje spracúvala sama spoločnosť Essity. 

 

Ako dlho sa osobné údaje uchovávajú? 

Spoločnosť Essity alebo iné strany v jej mene uchovávajú vaše osobné údaje len vtedy, ak je to 
nutné na splnenie našich záväzkov, a výhradne na obdobie potrebné na splnenie účelu, na ktorý 
boli tieto údaje získané. Len čo už vaše osobné údaje nebudú potrebné, budú z našich záznamov 
odstránené alebo budú riadne anonymizované. Hlavnou zásadou je, že osobné údaje týkajúce sa 
žiadosti o prácu sú vymazané ihneď, akonáhle je rozhodnuté o danej pracovnej pozícii a len čo 
uplynie prípadná doba pre odvolanie alebo iné spochybnenie daného rozhodnutia. Pre záložné 
kópie osobných údajov, obstarávané na bezpečnostné účely, môže platiť dlhšie obdobie 
uchovávania. Prístup k osobným údajom však bude v takýchto prípadoch prísne obmedzený. 

 

Aké sú vaše práva? 

Súhlas, ktorý nám bol udelený na uchovávanie a iné použitie osobných údajov, možno kedykoľvek 
odvolať. Budete mať navyše nasledujúce práva: 

(i) Právo na prístup k údajom: Máte právo opýtať sa, či máme k dispozícii vaše osobné údaje, 
a ak áno, vyžiadať si informácie o tom, ktoré osobné údaje to sú. Sme tiež povinní 
odpovedať na otázky týkajúce sa okrem iného toho, prečo vaše osobné údaje používame, 
ktoré konkrétne údaje máme k dispozícii a komu sme umožnili prístup k týmto údajom. 
Nejde však o absolútne právo a tieto práva na prístup k vašim údajom môžu byť 
obmedzené záujmami iných fyzických osôb. 

(ii) Právo na opravu údajov: Na základe vašej žiadosti sme povinní opraviť nepresné osobné 
údaje alebo doplniť osobné údaje, ktoré sú neúplné. 

(iii) Právo na vymazanie údajov (právo byť zabudnutý): Za určitých okolností sme povinní vaše 
osobné údaje na vašu žiadosť vymazať. 



 

 

   

  
  

(iv) Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností sme povinní na vašu žiadosť 
obmedziť naše používanie vašich osobných údajov. V takýchto prípadoch môžeme tieto 
údaje používať iba na určité obmedzené účely tak, ako stanovujú právne predpisy. 

(v) Právo na prenositeľnosť údajov: Za určitých okolností môžete mať právo vyžiadať si svoje 
osobné údaje, ku ktorým máme prístup, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo 
čitateľnom formáte a máte potom majú právo takéto údaje zaslať inému subjektu, bez toho 
aby sme vám v tom bránili. 

(vi) Právo na vznesenie námietky: V niektorých prípadoch ste oprávnení vzniesť námietky proti 
nášmu používaniu vašich osobných údajov. V takomto prípade môžeme byť povinní 
prestať takéto osobné údaje používať. 

 

Kontaktujte spoločnosti Essity: 

Radi vám poskytneme ďalšie informácie alebo vybavíme vaše žiadosti o uplatnenie svojich vyššie 
uvedených práv. Tieto žiadosti sa môžu zasielať kontaktnej osobe príslušnej spoločnosti Essity pre 
záležitosti ľudských zdrojov alebo e-mailom na adresu: 

dataprivacy@essity.com 

Môžete takisto podať sťažnosť aj príslušnému úradu na ochranu osobných údajov. 
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