
 

   

Wavin Informácie 
o ochrane 
osobných údajov 
uchádzačov  

Dátum účinnosti: 1.Februára 2022 

Tieto Informácie o ochrane osobných údajov uchádzačov (ďalej len „Informácie o ochrane osobných údajov“) uvádzajú, ako 
spoločnosť Wavin B.V. a jej sesterské spoločnosti (ďalej len: „Wavin“, „my“, „naše“ alebo „nás“) spracúvajú Vaše osobné údaje v rámci 
náborového a výberového procesu. Spoločnosť Wavin sa zaväzuje spracúvať Vaše osobné údaje v súlade so zákonom, v primeranom 
rozsahu a transparentne. 

Tieto Informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na všetkých uchádzačov, ktorí sa u nás uchádzajú o zamestnanie („uchádzači“ 
alebo „Vy“). Vždy, keď v týchto Informáciách o ochrane osobných údajov hovoríme o „osobných údajoch“, máme na mysli všetky 
informácie, na základe ktorých Vás spoločnosť Wavin môže priamo alebo nepriamo identifikovať. Keď hovoríme o „spracúvaní“ osobných 
údajov, máme na mysli všetky spôsoby použitia Vašich osobných údajov ako je napríklad zhromažďovanie, ukladanie, úpravy, posielanie 
a vymazanie. 

Spoločnosť Wavin, u ktorej sa uchádzate o zamestnanie, je zodpovedná za Vaše osobné údaje a vystupuje ako „prevádzkovateľ údajov“. 
Spoločnosť Wavin B.V. okrem toho splnila aj podmienky určené pre prevádzkovateľov údajov v súvislosti so spracúvaním tých Vašich 
osobných údajov, ktoré slúžia na náborové účely v celosvetovom meradle. Prehľad príslušných zodpovedných subjektov spoločnosti 
Wavin a ich prípadných zástupcov nájdete tu: https://mexichem.sharepoint.com/:f:/s/WavinLegalHub/EnikqOEMXldCpW-
KErP6OHAB6LloIDsXmLxIdZ6hS3NWlA?e=4qkswT. 

 

1. Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje? 

Spoločnosť Wavin môže zhromažďovať Vaše osobné údaje z nasledujúcich zdrojov:  

(i) Môžeme zhromažďovať Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci procesu uchádzania sa o zamestnanie. 
 
(ii) Môžeme zhromažďovať osobné údaje, ktoré sú verejne dostupné vrátane tých, ktoré je možné získať prostredníctvom sociálnych 

médií (v rozsahu, do akého ste sa rozhodli zviditeľniť svoj profil pre verejnosť). 
 
(iii) Vaše osobné údaje môžeme získať od tretích strán, ktoré nám ich poskytnú, napríklad: 

• spoločnosti zaoberajúce sa náborom alebo vyhľadávaním vedúcich pracovníkov; 
• referencie poskytnuté tými, ktorí Vás odporúčajú; 
• základné informácie poskytnuté alebo potvrdené akademickými inštitúciami alebo poskytovateľmi certifikácie a/alebo 
• od iných subjektov spoločnosti Wavin na účely uvedené v týchto Informáciách o ochrane osobných údajov. 

 

2. Ktoré kategórie osobných údajov spracúvame? 

Kvôli riešeniu Vašej žiadosti v rámci celého procesu spracúva spoločnosť Wavin nasledujúce typy osobných údajov: 

https://mexichem.sharepoint.com/:f:/s/WavinLegalHub/EnikqOEMXldCpW-KErP6OHAB6LloIDsXmLxIdZ6hS3NWlA?e=4qkswT.
https://mexichem.sharepoint.com/:f:/s/WavinLegalHub/EnikqOEMXldCpW-KErP6OHAB6LloIDsXmLxIdZ6hS3NWlA?e=4qkswT.


 

   

•  Osobné údaje vrátane kontaktných údajov: napríklad Vaše meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, pohlavie, 
národnosť, štátna príslušnosť, dátum narodenia, akademický titul/titul, číslo sociálneho zabezpečenia/štátne identifikačné číslo alebo 
národné číslo poistenia (v prípade potreby), údaje o vyživovaných osobách a rodinných príslušníkoch (v prípade potreby). 

  
• Náborové údaje a odborná kvalifikácia: napríklad všetky osobné údaje uvedené vo Vašom životopise, formulári žiadosti a v inej 

dokumentácii pripojenej k žiadosti, ako je napríklad vzdelanie a predchádzajúce pracovné skúsenosti, osvedčenie o bezúhonnosti, 
certifikáty, licencie, informácie o praxi, referencie a údaje o tom, kto Vám tieto odporúčania poskytol, verejne dostupné informácie 
uvedené na platformách ako je napríklad LinkedIn, jazykové znalosti a členstvo vo výboroch alebo iných (dobrovoľných) orgánoch. 

 
• Údaje získané počas rozhovorov a výsledky hodnotenia: napríklad záznamy alebo poznámky z rozhovorov. V prípade určitých 

pozícií zhromažďujeme výsledky Vašich hodnotení, ktoré sme uskutočnili my alebo výsledky od hodnotiacich agentúr, ktoré 
uskutočnili Vaše hodnotenie.  

 
• Dokumentácia požadovaná podľa imigračných zákonov: napríklad informácie o občianstve a pobyte, číslo víza (v prípade 

potreby), pracovné povolenia (ak je to potrebné/požadované kvôli dodržiavaniu zákonov). 
 
• Záznamy z kamerového systému (CCTV): napríklad záznamy z kamerového systému, ktoré budú vyhotovené v našich priestoroch 

vtedy, keď prídete na pohovor na naše pracovisko. 
 
• Záznamy o návštevách: niektoré naše pracoviská majú registračné knihy pre návštevníkov, do ktorých sa zaznamenáva meno a 

priezvisko, čas príchodu a odchodu a prípadne aj evidenčné číslo vozidla. 
 
• Informácie v rámci spätnej väzby: akákoľvek spätná väzba alebo názory, ktoré nám dobrovoľne poskytnete počas náborového 

procesu. 
 
• Akékoľvek iné osobné údaje: akékoľvek iné osobné údaje, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť v priebehu procesu riešenia Vašej 

žiadosti. 
 

Nezhromažďujeme a ani nepoužívame žiadne osobitné kategórie osobných údajov uchádzačov (v zmysle niektorých platných zákonov 
označované aj ako „citlivé osobné údaje“) ako sú napríklad zdravotné záznamy alebo iné citlivé typy údajov, ak nám ich dobrovoľne 
neposkytnete v rámci svojej dokumentácie k žiadosti alebo počas pohovoru. 

 

3. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?  

Spoločnosť Wavin spracúva Vaše osobné údaje len na nasledujúce konkrétne a limitované účely: 

• Uzatvorenie pracovnej alebo inej zmluvy s Vami. V rámci procesu riešenia žiadosti o zamestnanie prostredníctvom posúdenia Vašich 
zručností, kvalifikácie a vhodnosti pre kariérne príležitosti, ktoré ponúkame, overenie referencií a vybavenie Vašich požiadaviek, 
sťažností alebo otázok. 

 
• Riadenie nášho procesu spracúvania žiadostí a vedenie našej administratívy. 
 
• Aby sme Vás mohli kontaktovať v súvislosti s voľnými pracovnými miestami v budúcnosti. Vaše záznamy môžeme uchovávať v 

súvislosti s budúcimi náborovými procesmi, na účely komunikácie s Vami a na účely poskytovania informácií o potenciálnych 
kariérnych príležitostiach, ktoré zodpovedajú Vášmu profilu žiadosti. 

 
• Aby sme mohli chrániť bezpečnosť našich priestorov a vyšetrovať prípadné (bezpečnostné) incidenty. Spoločnosť Wavin má legitímny 

záujem chrániť svoje podnikanie a zaistiť to, aby mohli všetci jej zamestnanci pracovať v bezpečnom prostredí. Preto spracúvame 
osobné údaje s cieľom zaistiť bezpečnosť našich fyzických aktív. Do tejto kategórie patria aj bezpečnostné opatrenia na pracoviskách, 
napríklad kamerový systém. 

 
• Kvôli splneniu našich povinností vyplývajúcich zo zákona. Dodržiavanie platných zákonov a predpisov (v oblasti zamestnávania), 

požiadaviek vládnych organizácií alebo súdov a uplatňovanie a obhajoba (potenciálnych) právnych nárokov. 



 

   

 

4.  S kým zdieľa spoločnosť Wavin Vaše osobné údaje? 

Kvôli naplneniu vyššie uvedených účelov môže byť potrebné, aby sme Vaše údaje poskytli zamestnancom spoločnosti Wavin alebo 
externým tretím stranám. To však urobíme striktne v súlade s princípom potrebných znalostí („need-to-know“). Vaše osobné údaje 
môžeme zdieľať s nasledujúcimi stranami: 

• Zamestnanci spoločnosti Wavin: oprávnení zamestnanci v oblasti ľudských zdrojov (HR) spoločnosti Wavin, ktorí sa podieľajú na 
procese náboru a výberu, ako je napríklad Váš potenciálny nadriadený alebo oddelenie ľudských zdrojov (HR). To sa môže vzťahovať 
aj na zamestnancov iných subjektov spoločnosti Wavin. 

 

• Zamestnanci spoločnosti Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. („Orbia“): Niektorí zamestnanci spoločnosti Wavin spadajú pod 
dohľad spoločnosti Orbia alebo sú ňou riadení. Osobné údaje takýchto zamestnancov spoločnosti Wavin môžeme zdieľať so 
zamestnancami spoločnosti Orbia, napríklad s Vašim nadriadeným alebo zamestnancami zodpovednými za personálne a finančné 
služby. Takéto zdieľanie sa však vždy uskutoční striktne v súlade s princípom potrebných znalostí. 

 

• Poskytovatelia služieb a partneri spoločnosti Wavin: kvôli zaisteniu služieb pre spoločnosť Wavin spolupracujeme s tretími stranami 
- predajcami, poskytovateľmi služieb a sesterskými spoločnosťami, napríklad poskytovateľmi IT služieb kvôli uchovávaniu osobných 
údajov. Okrem toho môžeme poskytnúť Vaše (kontaktné) údaje externým hodnotiacim agentúram tak, aby mohli uskutočniť Vaše 
hodnotenie. 

 

• Úrady a iné tretie strany: Spoločnosť Wavin môže zdieľať osobné údaje s inými tretími stranami, napríklad s právnymi nástupcami 
našej spoločnosti v prípade podnikovej transakcie a s príslušnými regulačnými orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo 
inými vládnymi organizáciami v prípade zákonných požiadaviek. 

 

Robíme všetky primerané a potrebné kroky, aby sme zaistili dôvernosť Vašich osobných údajov a bezpečné zaobchádzanie s nimi v 
súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s týmito Informáciami o ochrane osobných údajov. 

 

5. Sú Vaše osobné údaje prenášané mimo EHP alebo jurisdikcie, v ktorej boli 
osobné údaje pôvodne zhromaždené? 

Príjemcovia osobných údajov opísaní vyššie v bode 4 sa môžu nachádzať vo Vašej krajine alebo mimo nej, v krajinách, ktorých zákony 
týkajúce sa ochrany osobných údajov neposkytujú primeranú úroveň ochrany v porovnaní so zákonmi platnými vo Vašej krajine. 
Napríklad, nie všetky krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) poskytujú rovnakú úroveň ochrany ako krajiny patriace 
do EHP.  

Spoločnosť Wavin urobí všetky potrebné opatrenia, aby zaistila primeranú ochranu prenosov z Vašej krajiny v súlade s platnými právnymi 
predpismi o ochrane osobných údajov. Pokiaľ ide o prenosy do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, 
spoločnosť Wavin môže prenos podmieniť vhodnými zárukami ako sú napríklad štandardné zmluvné doložky EÚ prijaté Európskou 
komisiou alebo iné schválené mechanizmy prenosu údajov alebo certifikácie spolu so záväznými a vymáhateľnými záväzkami príjemcu. 
Spoločnosť Wavin v každom prípade prenos preskúma a zaistí zavedenie dodatočných technických a organizačných opatrení na 
zabezpečenie primeranej úrovne ochrany. Žiadatelia si môžu vyžiadať kópiu príslušných ochranných mechanizmov a opatrení tak, že 
nás budú kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v bode 9. 

 



 

   

6. Ako sú Vaše osobné údaje chránené? 

Účinné zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov je pre nás dôležité. Preto sme zaviedli primerané technické, organizačné 
bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia  ochranu Vašich osobných údajov proti strate, zmene, zverejneniu a neoprávnenému alebo 
nezákonnému použitiu alebo prístupu.  

Zavádzame opatrenia zamerané na to, aby bol prístup k Vašim osobným údajom vyhradený len pre tie osoby, ktoré takýto prístup 
potrebujú na niektorý z účelov uvedených v týchto Informáciách o ochrane osobných údajov. Okrem toho sme so všetkými tretími 
stranami, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje uzatvorili zmluvy zaisťujúce ich ochranu a integritu bezpečným spôsobom. 

 

7. Ako dlho uchováva spoločnosť Wavin Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelu, kvôli ktorému boli zhromaždené, ak nebude 
kvôli splneniu našich zákonných povinností alebo obhajobe právneho nároku potrebné dlhšie obdobie.  

Ak nebude Vaša žiadosť úspešná, Vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne počas obdobia povoleného miestnymi zákonmi a 
predpismi. Ak napríklad žijete v EÚ, Vaše údaje budú uchovávané 30 dní.  

Ak chceme Vaše osobné údaje uchovávať dlhšie, aby sme Vás mohli informovať o možných budúcich pracovných príležitostiach v našej 
spoločnosti, budeme Vás o tom informovať a poskytneme Vám možnosť namietať proti takémuto spracúvaniu.  

Ak sa zamestnáte v spoločnosti Wavin, Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v súlade s našimi Informáciami o ochrane 
osobných údajov zamestnancov, ktoré dostávajú všetci zamestnanci. 

 

8. What are your rights with respect to your Personal Data? 

Spoločnosť Wavin bude dodržiavať práva uchádzačov v súlade so všetkými miestnymi právnymi požiadavkami. Každý uchádzač sa môže 
informovať o povahe osobných údajov, ktoré o ňom spoločnosť Wavin alebo nami poverená tretia strana uchováva alebo spracúva. 

Príloha A obsahuje úplný opis práv, ktoré máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi v niektorých jurisdikciách. 

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako používame alebo chránime Vaše osobné údaje alebo o čomkoľvek z toho, čo je uvedené v týchto 
Informáciách o ochrane osobných údajov alebo ak chcete uplatniť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv alebo podať námietky týkajúce 
sa spracúvania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v bode 9. 

Spoločnosť Wavin sa bude snažiť poskytnúť odpoveď čo najskôr, vždy však do 30 dní od prijatia žiadosti alebo v inej lehote, ktorú 
vyžadujú alebo umožňujú platné právne predpisy. Ak bude žiadosť zamietnutá, dôvod zamietnutia bude uvedený v odpovedi. 

 

9. Ako nás môžete kontaktovať? 

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa používania Vašich osobných údajov zo strany  našej spoločnosti alebo ak chcete 
uplatniť niektoré zo svojich práv, pošlite nám e-mail na dataprivacy@orbia.com a uveďte, čoho sa Vaša otázka týka. 

 

mailto:dataprivacy@orbia.com


 

   

10. Zmeny týchto Informácií o ochrane osobných údajov. 

Tieto Informácie o ochrane osobných údajov budú umiestnené na https://www.wavin.com/cs-cz/volna-mista. Tieto Informácie o ochrane 
osobných údajov môžu byť príležitostne predmetom revízií. Ak pôjde o zásadnú zmenu povahy používania Vašich osobných údajov alebo 
ak sa Vás bude zmena týkať iným spôsobom, zaistíme, aby Vám boli príslušné informácie poskytnuté ešte pred nadobudnutím účinnosti 
danej zmeny. 

  

https://www.wavin.com/cs-cz/volna-mista


 

   

Príloha A - Osobitné požiadavky miestnych predpisov o ochrane osobných údajov 

EHP 

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov („GDPR“) sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov uchádzačov v súvislosti 

s činnosťou prevádzkarne spoločnosti Wavin v Európskom hospodárskom priestore („EHP“) bez ohľadu na to, či 

spracúvanie prebieha v EHP alebo nie.  

Súbežne s týmito Informáciami o ochrane osobných údajov sa na spracúvanie osobných údajov zo strany spoločnosti 

Wavin v rozsahu podľa GDPR vzťahujú aj nasledujúce princípy. 

 Toto platí napríklad vtedy, keď subjekt spoločnosti Wavin, ktorý Vás chce zamestnať sídli v EHP.  

a. KTORÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVAME? 

V súvislosti s kategóriami osobných údajov, ktoré sú označené ako „podľa potreby“, máme na mysli prípady, kedy 

Vás výslovne požiadame, aby ste nám tieto informácie poskytli. 

b. PRÁVNE ZÁKLADY PRE SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV OSÔB, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE GDPR 

Spoločnosť Wavin bude spracúvať osobné údaje zákonným spôsobom tak, ako je to opísané v Informáciách o 

ochrane osobných údajov, čo okrem iného znamená aj to, že osobné údaje budú spracúvané len na jestvujúcom 

legálnom základe.  

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov, na ktorých sa vzťahuje GDPR, spoločnosť Wavin sa pri 

spracúvaní osobných údajov bude opierať o jeden alebo viacero zákonných dôvodov uvedených nižšie v tabuľke: 

Účel: Právny základ: 

Uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo zmluvy 

iného typu (a realizácia krokov pred jej 

uzatvorením) s uchádzačom. 

• Potrebné pre rozhodnutie o prijatí do 

zamestnania/plnenie pracovnej zmluvy alebo 

inej dohody s uchádzačom. 

• Potrebné na účely oprávneného záujmu 

spoločnosti Wavin alebo iných tretích strán.* 

*Napĺňanie našich oprávnených záujmov, 

medzi ktoré patrí  zamestnávanie 

kvalifikovaných ľudí, hľadanie vhodných 

kandidátov na budúce voľné pracovné 

miesta a zabezpečenie, ochrana a rozvoj 

našich podnikateľských aktivít. Tento právny 

základ používame len vtedy, ak Vaše 

záujmy a základné práva neprevažujú nad 

našimi oprávnenými záujmami.  

• Potrebné na účely oprávneného záujmu 

spoločnosti Wavin alebo iných tretích strán.* 

Riešenie núdzových situácií a udržiavanie 

bezpečnosti a ochrany na pracovisku: (a) 

komunikácia s určenými kontaktnými 

osobami v prípade mimoriadnej udalosti; (b) 

spracúvanie podľa potreby na zaistenie 

• Nevyhnutné na ochranu životne dôležitých 

záujmov uchádzača alebo inej fyzickej 

osoby. 



 

   

Účel: Právny základ: 

bezpečnosti a ochrany pracovníkov, 

zariadení, zdrojov a komunít spoločnosti 

Wavin vrátane (bez obmedzenia) ochrany 

zdravia a bezpečnosti pri práci a overovania 

statusu pracovníka na účely oprávnenia 

prístupu k technológiám, zdrojom a 

zariadeniam spoločnosti Wavin; a (c) 

vykonávanie bezpečnostných previerok v 

rozsahu povolenom zákonom. 

• Potrebné na účely oprávneného záujmu 

spoločnosti Wavin alebo iných tretích strán.* 

Zákonné a regulačné účely: (a) 

dodržiavanie platných zákonov a zákonných 

požiadaviek, napríklad daň z príjmu, odvody 

na štátne poistenie a zákony o 

zamestnanosti a imigrácii; a (b) odpovede 

na žiadosti a zákonné požiadavky 

regulačných alebo iných orgánov a ich 

plnenie. 

• Nevyhnutné na splnenie zákonných 

povinností, ktoré sa na spoločnosť Wavin 

vzťahujú najmä v oblasti pracovného práva a 

zákonov o zamestnanosti, sociálnom 

zabezpečení a ochrane, v zmysle zákona o 

ochrane osobných údajov, daňových 

zákonov a zákonov o súlade obchodných 

spoločností so zákonnými požiadavkami. 

Ak máme Váš súhlas: V princípe Vaše 

osobné údaje nespracúvame na základe 

Vášho súhlasu. Súhlas je potrebný len za 

veľmi špecifických okolností. Ak budeme 

Váš súhlas potrebovať, poskytneme Vám 

všetky detaily o informáciách, ktoré 

potrebujeme a dôvod, prečo ich 

potrebujeme, aby ste poskytnutie svojho 

súhlasu mohli dôkladne zvážiť. V tých 

prípadoch, kedy Váš súhlas slúži ako právny 

základ máte právo kedykoľvek svoj súhlas s 

používaním Vašich osobných údajov 

odvolať prostredníctvom kontaktných 

údajov uvedených v bode 9 týchto Informácií 

o ochrane osobných údajov.  

• Súhlas 

 

c. INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ CITLIVÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ak miestne subjekty spoločnosti Wavin spracúvajú osobné údaje osobitnej kategórie (vrátane údajov týkajúcich 

sa odsúdení za trestné činy), robia tak len v prípadoch daných zákonom a na základe jedného alebo viacerých 

nasledujúcich odôvodnení: 

1. spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a uplatňovania práv uchádzača alebo spoločnosti 

Wavin v oblasti pracovného práva a zákonov o sociálnom zabezpečení a sociálnej ochrane v rozsahu 

prípustnom podľa platných právnych predpisov; 

2. spracúvanie je nevyhnutné z dôvodov dôležitého verejného záujmu v zmysle miestnych zákonov; 



 

   

3. spracúvanie je nevyhnutné na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov inej osoby, ak nie 

ste fyzicky alebo zákonne schopný/á udeliť súhlas (napríklad v takých výnimočných situáciách ako je potreba 

urgentného zdravotného ošetrenia);  

4. spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie zákonných nárokov; alebo 

5. uchádzač poskytol svoj výslovný súhlas. 

d. ĎALŠIE PRÁVA SÚVISIACE S OSOBNÝMI ÚDAJMI 

Okrem informácií uvedených v bode 8 máte právo:  

1. požiadať o prístup k Vašim osobným údajom (napríklad právo na poskytnutie určitých informácií o spracúvaní 

osobných údajov spoločnosťou Wavin a na prístup k týmto údajom (až na výnimky);  

2. požiadať o opravu alebo doplnenie Vašich osobných údajov (napríklad, ak sa zmení adresa Vášho bydliska 

a spoločnosť Wavin potrebuje aktuálne informácie);  

3. požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov za určitých okolností vrátane prípadov, keď už nie je potrebné, 

aby spoločnosť Wavin spracúvala osobné údaje na účel, kvôli ktorému boli zhromaždené;  

4. požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov (napríklad, ak spochybňujete presnosť 

osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú alebo ak spoločnosť Wavin už osobné údaje nepotrebuje, potrebuje ich 

však uchádzač na preukazovanie, vymáhanie alebo obhajovanie právnych nárokov);  

5. požadovať prenosnosť údajov (napríklad právo získať všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti 

Wavin a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať, aby 

ich spoločnosť Wavin zaslala inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné);  

6. namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov (napríklad z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie, 

ak je takéto spracúvanie založené na oprávnených záujmoch spoločnosti Wavin alebo na verejnom záujme); 

a 

7. odvolať súhlas (ak bol takýto súhlas získaný a ak slúžil ako základ spracúvania).  

Máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu orgánu dohľadu. 

Uchádzači, ktorí chcú uplatniť niektoré z uvedených práv by mali kontaktovať spoločnosť Wavin prostredníctvom 

údajov uvedených v bode 9. 

  

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en
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Slovenská republika 

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov („GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov uchádzačov v súvislosti s 

činnosťou prevádzkarne spoločnosti Wavin v Slovenskej republike bez ohľadu na to, či spracúvanie prebieha v Slovenskej 

republike alebo nie.  

Súbežne s týmito Informáciami o ochrane osobných údajov sa na spracúvanie osobných údajov zo strany spoločnosti 

Wavin v rozsahu podľa GDPR a Zákona vzťahujú aj nasledujúce pravidlá. 

• Na Slovensku koná ako prevádzkovateľ údajov spoločnosť Wavin Slovakia, s.r.o., so sídlom Partizánska 
73/916, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, IČO: 36 303 607, registrovaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č.: 11048/R; 

• Vaše rodné číslo môže spoločnosť Wavin spracúvať len na účely Vašej správnej identifikácie v tom prípade, ak 

je to potrebné na dosiahnutie uvedeného účelu spracúvania; 

• Zákonným základom na účely kontaktovania v budúcnosti v súvislosti s voľnými pracovnými miestami je 

v zmysle článku 6, ods. 1, písm. a) GDPR Váš súhlas, ktorý spoločnosť Wavin získa pred takýmto spracúvaním; 

a 

• Ak má subjekt spoločnosti Wavin, v ktorom sa uchádzate o zamestnanie sídlo na Slovensku, za Vaše osobné 

údaje bude zodpovedný tento subjekt, ktorý vystupuje ako „prevádzkovateľ údajov“: Wavin Slovakia 

s.r.o.,Bánovce nad Bebravou, IČO 36 303 607, robert.kentos@wavin.com  
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