
Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov 
počas procesu uchádzania sa o prácu 

Skupina TRUMPF si váži Váš záujem o prácu v našej spoločnosti a takisto to, že ste navštívili našu internetovú 

stránku. Ochrana Vašich osobných údajov počas celého procesu spracovania Vašej žiadosti je pre nás dôležitá      
a preto chceme, aby ste sa počas návštevy našej internetovej stánky cítili bezpečne. V nasledujúcom texte Vám 
vysvetlíme aké údaje zbierame počas procesu uchádzania sa o prácu a ako budú použité. 

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov sa týkajú spracúvania osobných údajov v rámci skupiny TRUMPF. 
To, ktoré spoločnosti v skupine obdržia Vaše údaje závisí od pracovnej pozície,   o ktorú sa uchádzate 
alebo od Vášho súhlasu. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na naše oddelenie pre ochranu osobných údajov:  
privacy@trumpf.com 

AKO SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE A  NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE  
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov       
(napr. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). V prípade, ak nám udelíte Váš súhlas, použijeme Vaše údaje na účely uvedené 
vo vyhlásení o súhlase (Čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Ďalej, používame údaje 
z dôvodu prípravy a spracovania zmlúv (Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 26 
Zákona na ochranu údajov alebo ak my alebo tretia strana sledujeme oprávnený záujem na spracovanie (Čl. 6 § 1 
písm. f) Nariadenia Európskej únie o ochrane údajov). Podobne, spracúvame údaje na splnenie zákonných 
povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (Čl. 6 ods. 1 písmeno c) všeobecného nariadenia           
o ochrane údajov). Vaše údaje budú použité na nasledovné účely: 

 Vaše osobné údaje spracovávame za účelom realizácie procesu uchádzania sa o pracovné miesto          
ako predzmluvného opatrenia. O pracovné miesto sa môžete uchádzať online formou iniciatívnej žiadosti 

ale takisto sa môžete uchádzať aj o konkrétne pracovné miesto. Ak ste sa zaregistrovali na našej 
internetovej stránke ako uchádzač, Vaše údaje budú použité pre zváženie Vás ako vhodného kandidáta 
pre ponúkané otvorené pozície. Na druhej strane, ak sa uchádzate o konkrétnu pozíciu, Vaše údaje budú 
spracovávané len pre konkrétnu pracovnú pozíciu. 

 Vaše údaje takisto používame v rámci skupiny TRUMPF pre optimalizáciu nášho náborového procesu      
a takisto preto, aby sme Vás vedeli posúdiť ako potenciálneho kandidáta pre iné pracovné pozície.  

 Ak ste nám poskytli svoj súhlas, zahrnieme Vás do našej databázy uchádzačov o prácu, aby bolo možné 
zvážiť Vás ako kandidáta pre otvorené pracovné pozície v budúcnosti okrem pozícií, o ktoré ste sa 
uchádzali. Ak by ste si želali, aby bol Váš profil skontrolovaný pre ďalšie pracovné miesta v rámci skupiny 
TRUMPF, prosím, aby ste nám poskytli svoj súhlas. 

 V súlade so zákonom porovnáme Vaše údaje s Protiteroristickým zoznamom Európskej únie pre účely 
boja proti terorizmu. 

 Aby boli zaistené práva našich zamestnancov, budú Vaše údaje spracovávané v súlade so zákonnými 
ustanoveniami Zákonníka práce. 

 Takisto sa môže stať, že použijeme Vaše údaje na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych 
nárokov pre ochranu našich ekonomických záujmov. 

 Ak sa uchádzate o učňovské alebo študijné miesto, Vaše údaje budú použité, aby sme Vás mohli pozvať  
na hodnotenie, ktoré vykoná poskytovateľ služieb špecializujúci sa na túto oblasť. 

 Ak sa zaregistrujete na odber bulletinu "Job Agent", na odosielanie bulletinu použijeme Vašu e-mailovú 
adresu. 

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV A ODKIAĹ ICH ZÍSKAVAME 
Vaše údaje, ktoré zbierame počas procesu uchádzania sa o prácu môžu byť napr. meno, priezvisko, pracovná 
pozícia, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, heslá, fotky, pohlavie, 
kvalifikácia, pravdepodobnosť zmeny zamestnaní, informácie o vhodnosti, certifikáty a ak je to uplatniteľné tak aj 
ďalšie kategórie údajov. Takisto môžeme obdržať aj údaje z iných zdrojov, napr. najmä profesijných sociálnych sietí 
(XING, LINKEDIN) alebo od tretích strán. 



VÝMENA ÚDAJOV S TRETÍMI STRANAMI A PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN 
V spoločnostiach skupiny TRUMPF sú pracovné miesta vytvárané v spolupráci s príslušnými zamestnancami  

našich personálnych oddelení spolu s nadriadenými jednotlivých oddelení. Nadriadení jednotlivých oddelení 
rovnako ako zamestnanci nášho personálneho oddelenia môžu patriť do rôznych spoločností skupiny TRUMPF. 
Z tohto dôvodu môžu byť Vaše údaje použité v rámci skupiny TRUMPF. Spoločnosti skupiny TRUMPF sa zaviazali 
zaobchádzať s osobnými údajmi podľa prísnych noriem. Podstatné informácie obsahu týchto dohôd môžete získať 
od našej zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov. 
Pre proces priebehu uchádzania sa o prácu používame cloudový nástroj od IT poskytovateľa služieb (Workday, 
Inc.,USA). 

Pre väčšinu krajín mimo Európskej únie a EEA, nebola prijatá žiadna primeraná úroveň ochrany údajov  Európskou 
komisiou. Aby sme zaistili primerané ochranné opatrenia, používame záruky, ako sú štandardné zmluvné doložky 
a dodatočné opatrenia. Ďalšie informácie ako aj kópie týchto ochranných opatrení môžete obdržať od našej 
zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov. 

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE 
Vaše údaje budú vymazané po 3 mesiacoch po ukončení procesu uchádzania sa o prácu. V prípade  že ste súhlasili 
s ďalším uchovávaním Vašich osobných údajov, tieto budú vymazané  po roku, prípadne po zaniknutí dôvodu  ich 
naďalej uchovávať. 

POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ ÚDAJE 
Na poskytnutie Vašich osobných údajov neexistujú žiadne zákonné ani zmluvné povinnosti, avšak bez poskytnutia 
Vašich údajov nie sme schopní spracovať proces uchádzania sa o prácu. 

PROFILOVANIE ALEBO AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE 
Nerobíme žiadne rozhodnutia, ktoré sa týkajú Vašej osoby, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom 
spracovaní. 

VAŠE PRÁVA 
Ak ste obyvateľom členského štátu Európskej únie a určitých iných krajín, máte nasledovné dodatočné práva:  
Právo na prístup k údajom – máte právo na informácie o údajoch, ktoré sú o Vás uložené.  Právo na opravu – máte 
právo požiadať o opravu nesprávnych a neúplných údajov, ktoré máme o Vás uložené. Právo na vymazanie – máte 
právo požiadať o vymazanie údajov, ktoré o Vás uchovávame, ak sú splnené zákonné požiadavky. Právo na 
obmedzenie spracúvania – máte právo požadovať o obmedzenie budúceho spracovania údajov podľa zákonných  
podmienok. Právo na prenosnosť údajov – máte právo prijímať údaje, ktoré sme od Vás obdržali v obvyklom 
formáte alebo ich postúpiť tretím stranám. Právo namietať  - máte právo namietať proti spracovaniu údajov                   
z osobných dôvodov, ktoré je založené na oprávnenom záujme. Právo odvolať súhlas – ak ste nám poskytli súhlas 
pre spracovanie osobných údajov, tento môžete kedykoľvek odvolať. Ak chcete odvolať svoj súhlas pre spracovanie 
osobných údajov, kontaktujte, prosím, personal@sk.trumpf.com.  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane 
osobných údajov - máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán pre ochranu údajov. 


