POUČENIE PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
Oddiel 1 – Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Vaše osobné údaje budú spracúvané podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných
údajov subjektami:


Alpha medical, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, Slovensko,



Alpha medical patológia, s.r.o. , Záborského 2, 036 01 Martin, Slovensko,



Alpha medical hematológia, s. r. o. , Záborského 2, 036 01 Martin, Slovensko,



Klinická patológia Prešov, s.r.o. , Záborského 2, 036 01 Martin, Slovensko,



Patológia, s.r.o. , Záborského 2, 036 01 Martin, Slovensko,



Histopatologia, a.s., Antolská 11, 851 07 Bratislava, Slovensko,



Vita-Test spol. s r.o., Polianky 7, 841 01 Bratislava, Slovensko,

ktorí sú členmi skupiny Unilabs na Slovensku (ďalej len „Členovia Alpha medical“).
Oddiel 2 – Účely spracúvania a právny základ
Vaše osobné údaje budú spracovávané na tieto účely a v súlade s právnym základom, ako je uvedené
nižšie:

Účely
Zostavenie skupiny potenciálnych kandidátov
Zistenie vhodnosti na danú pozíciu

Právny základ
Oprávnený záujem spoločnosti posúdiť
zručnosti a schopnosti kandidáta na
navrhované pracovné miesto a potreba
prijať nutné opatrenia pred uzatvorením
pracovnej zmluvy

Oddiel 3 – Profilovanie
(Nie je uplatniteľné – bez profilovania)
Oddiel 4 – Nepriame získavanie údajov
Vaše osobné údaje budú tiež nepriamo získavané z rôznych zdrojov:
Kategórie osobných údajov získavaných nepriamo
Identifikačné údaje
Osobné údaje týkajúce sa profesijného života

Sídlo
Alpha medical, s. r. o.
Záborského 2
036 01 Martin
tel.: +421 43 422 00 41

Riaditeľstvo
Alpha medical, s. r. o.
Digital park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
tel.: +421 2 32 11 22 22

Neverejne prístupné zdroje
Bývalý zamestnávateľ, Pracovné portály, Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny

IČO: 31 647 758
DIČ: 2020577603
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029
OR OS Žilina, oddiel Sro,
vložka č. 63112/L

www.alphamedical.sk
alpha.medical@alphamedical.sk

Oddiel 5 – Kategórie príjemcov osobných údajov
Vaše osobné údaje budú poskytované:


V rámci Členov Alpha medical vrátane ďalších spoločností skupiny Unilabs oprávneným
zamestnancom zodpovedajúcim za personálne oddelenie a autorizovaným manažérom.



Poskytovateľom služieb, ktorí konajú v našom mene a pomáhajú nám pri riadení našich
aktivít.

Oddiel 6 – Obdobie uchovávania osobných údajov
Vaše zozbierané osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov
zhromažďovania osobných údajov. Keď sa osobné údaje stanú nepotrebnými, odstránia sa.
Oddiel 7 – Prenos osobných údajov
Z dôvodu medzinárodného pôsobenia skupiny Unilabs, ktorej súčasťou sú aj Členovia Alpha medical,
môžu byť Vaše osobné údaje prenášané za hranice Európskej únie.
Na prenos osobných údajov do krajín mimo EÚ schválených Európskou komisiou ako krajiny
poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov
(náležitá úroveň ochrany osobných údajov), nie sú potrebné žiadne dodatočné záruky na prenos
osobných údajov do týchto krajín, napr. do Švajčiarska, kde sa nachádza centrála skupiny Unilabs a
pod.
Oddiel 8 – Práva dotknutých osôb
V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte nasledujúce práva:
-

právo na prístup, ktoré si môžete uplatniť žiadosťou o kópiu Vašich osobných údajov;

-

právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné, a právo získať
obmedzenie na spracúvanie Vašich osobných údajov;

-

právo na vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje
spracúvané na základe Vášho súhlasu, plnenia zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo
strán, a našich oprávnených záujmov;

-

právo na prenosnosť údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe
Vášho súhlasu a/alebo plnenia zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo strán;

-

právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, spracúvania Vašich
osobných údajov v prípadoch, keď sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe našich
oprávnených záujmov.

Oddiel 9 – Prostriedky na uplatnenie práv
Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu na túto adresu: dpo@unilabs.com

Sídlo
Alpha medical, s. r. o.
Záborského 2
036 01 Martin
tel.: +421 43 422 00 41

Riaditeľstvo
Alpha medical, s. r. o.
Digital park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava
tel.: +421 2 32 11 22 22

IČO: 31 647 758
DIČ: 2020577603
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0225 3029
OR OS Žilina, oddiel Sro,
vložka č. 63112/L

www.alphamedical.sk
alpha.medical@alphamedical.sk

Oddiel 10 – Právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov
Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov buď v členskom štáte svojho
obvyklého pobytu, mieste výkonu práce, alebo v mieste údajného porušenia GDPR.
Oddiel 11 – Kontaktné údaje zodpovednej osoby
dpo@unilabs.com

V Martine, 31. 5. 2018
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