Informačná povinnosť

Chceme, aby ste vedeli, že Správcou Osobných údajov je OTTO Work Force (všetky registračné
údaje sú k dispozícii na adrese www.ottoworkforce.com). Vaše údaje budú spracovávané Správcom
Osobných údajov na účely náboru, t.j. v procese hľadania vhodných kandidátov na zamestnanie alebo
ich odporúčania našim klientom.
Chceme tiež Vás informovať, že Váš súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek zrušený. Stačí
poslať takúto informáciu na adresu mail:
Bulgaria: mydataBG@ottoworkforce.eu
Slovakia: mydataSK@ottoworkforce.eu
Czech Republic: mydataCZ@ottoworkforce.eu
Romania: mydataROM@ottoworkforce.eu
Poland: mojedane@ottoworkforce.pl
The Netherlands: mydataNL@ottoworkforce.eu
alebo podať žiadosť v kancelárii Spoločnosti alebo jej Pobočke. Kontaktné údaje o sídle Spoločnosti
alebo Pobočkách nájdete na adrese www.ottoworkforce.com. Odstúpenie od súhlasu neovplyvní
zákonnosť spracovania, ktorá bola vykonaná na základe Vášho súhlasu pred jeho zrušením.
Na základe Vášho výslovného súhlasu môžeme spracovať Vaše osobné údaje na účely priameho
marketingu vlastných produktov a služieb a na zasielanie komerčných informácií elektronicky na emailovú adresu a telefónne číslo, ktoré ste poskytli.
Vaše údaje môžeme zverejniť iba vtedy, ak dáte na to súhlas, alebo oprávneným subjektom, ak je to
potrebné. Okrem toho prístup k Vašim údajom budú mať naši zamestnanci, pre ktorých je potrebné
vykonávať každodenné povinnosti a subdodávatelia, t.j. subjekty, ktorých používame na spracovanie
Vašich údajov, t.j. IT spoločnosti, účtovné firmy, marketingové agentúry, právne kancelárie a ďalší
nezávislí príjemcovia, napr. obchodní partneri. Vaše údaje obsiahnuté v CV a všetkých vyplnených
formulároch budú tiež poskytnuté Zamestnávateľovi Používateľa alebo Potenciálnemu
zamestnávateľovi na základe zákona.
Vaše údaje neposkytujeme mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.
Vaše údaje, ako je vaše meno, priezvisko a e-mailová adresa, ktoré spracovávame na účely priameho
marketingu našich produktov a služieb, budú uchovávané, kým neodstúpite od Vášho súhlasu alebo
namietnete proti ich spracovaniu. V opačnom prípade sa môžeme rozhodnúť ukončiť spracovanie
týchto údajov, ak zistíme, že prijaté súhlasy sa deaktualizovali.
Chceme, aby ste vedeli, že máte právo:
• na prístup k Vašim údajom a obdržanie kópie, čo znamená, že ak sa nás opýtate, aké Vaše údaje sú
spracované, budeme nútení Vám poskytnúť úplnú odpoveď;
• na opravu Vašich údajov;

• na vymazanie údajov - ak podľa Vášho názoru neexistuje žiadny základ pre spracovanie Vašich
údajov, môžete nás požiadať o ich odstránenie;
• na obmedzenie spracovania údajov - môžete požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich
osobných údajov iba na ukladanie alebo vykonanie činností, na ktorých sme sa dohodli s Vami, ak
máme podľa Vášho názoru nesprávne údaje o Vás alebo o ich spracujeme neoprávnene, alebo
nechcete, aby sme ich odstránili;
• namietať proti spracovaniu Vašich údajov s cieľom uskutočniť priamy marketing. Ak uplatníte toto
právo - zastavíme spracovanie údajov na tento účel;
• na prenos údajov - máte právo od nás dostať v štruktúrovanom, bežne používanom formáte
čitateľnom z počítača, napríklad vo formáte CSV, Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na
základe Vášho súhlasu. Môžete nás tiež požiadať o odoslanie týchto údajov priamo inému subjektu,
ak je to technicky možné;
• na podanie sťažnosti dozornému orgánu. Ak máte pocit, že sú Vaše údaje spracovávane
nezákonne, môžete podať sťažnosť predsedovi Úradu ochrany osobných údajov.

Ak chcete uplatniť svoje práva, pošlite žiadosť na nasledujúcu e-mailovú adresu:
Bulgaria: mydataBG@ottoworkforce.eu
Slovakia: mydataSK@ottoworkforce.eu
Czech Republic: mydataCZ@ottoworkforce.eu
Romania: mydataROM@ottoworkforce.eu
Poland: mojedane@ottoworkforce.pl
The Netherlands: mydataNL@ottoworkforce.eu
alebo kontaktujte zamestnanca v sídle Spoločnosti alebo Pobočke. Podrobné informácie o adrese
nájdete na adrese www.ottoworkforce.com

Pamätajte si, že pred uplatnením Vašich práv sa musíme uistiť, že ste presne ten, kto nám poskytol
všetky údaje, čo znamená, že Vás budeme schopní správne identifikovať.
Vaše údaje potrebné na vykonanie procesu prijímania zamestnancov, ako aj na účely následného
zamestnania sa môžu sprístupniť iným Spoločnostiam z Kapitálovej skupiny OTTO. Úplné informácie
o spoločnostiach z Kapitálovej skupiny OTTO nájdete na stránke www.ottoworkforce.com
Súhlas na účasť na procese náboru

Súhlasím so spracovaním údajov obsiahnutých v CV a všetkých formulároch, ktoré som vyplnil,
nevyhnutných na potreby procesu prijímania zamestnancov, vrátane vyššie uvedených budúcich
procesov prijímania do zamestnania v Spoločnosti Skupiny OTTO. Vďaka tomuto súhlasu Vás
budeme môcť kontaktovať v súvislosti s našim náborom, vrátane prezentácie pracovných ponúk, ako
aj v budúcnosti, ohľadom nových náborových procesov. Ak by ste chceli dostávať naše súčasné a
budúce pracovné ponuky, označte tento súhlas s účasťou na procese náboru. Je to potrebné, aby
sme Vás mohli kontaktovať.
[ ] ÁNO [ ] NIE

Marketingový a teleinformačný súhlas

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na marketingové účely a na prenos obchodných informácií
prostredníctvom elektronických komunikačných a telekomunikačných zariadení (ako je telefón, tablet, počítač)
vyššie uvedenej Spoločnosti Skupiny OTTO. Ak dáte svoj súhlas, Vaše osobné údaje budú spracované, aby sme
Vám poskytli marketingové a obchodné informácie. Vďaka tomuto súhlasu zostaneme v kontakte a budeme môcť
Vám zavolať alebo poslať e-mail a SMS s našou najlepšou pracovnou ponukou a Vám ju predstaviť.
[ ] ÁNO [ ] NIE

