OSOBNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
v Mestskom kultúrnom stredisku v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
Mestské kultúrne stredisko spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie uvedených v životopise
a motivačnom liste v rozsahu:
meno a priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-mail, dátum narodenia, vzdelanie, dosiahnutá prax.
Údaje spracúva na účely obsadenia pracovných miest vhodnými uchádzačmi o zamestnanie. Doba,
počas ktorej uchováva organizácia osobné údaje uchádzačov, je maximálne 6 mesiacov. Po tejto lehote
budú údaje odstránené z fyzických a elektronických databáz.
Osobné údaje získava organizácia osobne od dotknutej osoby poskytnutých prostredníctvom poštovej
zásielky, osobne alebo elektronickou poštou v prípade ak je zašifrovaný dokument odoslaný e-mailom
personalistke. Heslo k dokumentu môže poslať uchádzač personalistke v SMS správe. Nezašifrované
dokumenty obsahujúce osobné údaje Mestské kultúrne stredisko neprijíma. Nezašifrované
dokumenty obsahujúce osobné údaje organizácia vymaže a nebude ich spracúvať.
Zaslaný životopis alebo motivačný list musia obsahovať súhlas uchádzača so spracovaním osobných
údajov – vzor – napr.:
„zaslaním životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov e-mailom, poštou alebo osobne
dobrovoľne poskytujem prevádzkovateľovi Mestské kultúrne stredisko, príspevková organizácia
Mesta Humenné IČO: 00351865, Ul. Gorkého 1, 066 01 Humenné súhlas so spracovaním
osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek,
pohlavie, vlastníctvo zdravotného preukazu, preukazu pracovníka v potravinárstve, vodičský
preukaz – typ, všetky údaje a záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné
údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax,
absolvované kurzy, certifikáty, zručnosti, očakávaný plat, očakávané zameranie, očakávané
miesto práce, hodnotenia pohovorov, výsledky testov zručnosti“.
Získané osobné údaje uchádzačov o zamestnanie nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému
rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej
organizácie. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek
odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie je účinné dňom jeho
doručenia.
V prípade, že motivačný list a životopis nebudú obsahovať súhlas na spracovanie údajov, Mestské
kultúrne stredisko nebude túto žiadosť uchádzača o zamestnanie spracúvať, vráti ju uchádzačovi.
V Humennom 22. júna 2020

Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka

