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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

 
 

INFORMOVANIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY 
EVIDENCIE  UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE                        

A SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto 
údajov (ďalej len Nariadenie) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len zákon o ochrane osobných údajov). 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: 

Prevádzkovateľ: 

Názov: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej len ŠGÚDŠ)  

Sídlo:  Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:  31 753 604 

Zodpovedná osoba: e-mail: osobneudaje@geology.sk 

ÚČEL SPRACÚVANIA: evidencia uchádzačov o zamestnanie. 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA:  
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných 
údajov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

KATEGÓRIA PRÍJEMCOV: oprávnené a poverené osoby prevádzkovateľa, 
zástupcovia zamestnancov. 

DOBA UCHOVÁVANIA: 6 mesiacov od udelenia súhlasu. 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:  
poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Svoje 
osobné údaje  nie ste povinní nám poskytnúť, ale bez ich poskytnutia nemôžeme 
evidovať uchádzačov o zamestnanie, ani s nimi komunikovať. 

Doručením životopisu, motivačného listu a ďalších dokumentov nám poskytujete 
vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje v nich obsiahnuté, čím nadobúdate       
v zmysle Nariadenia postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup                
k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na 
obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenos osobných údajov inej 
osobe. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu 
osobných údajov Slovenskej republiky. 
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PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV:  
ŠGÚDŠ nezamýšľa prenášať vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo                     
do medzinárodnej organizácie, ani ich iným spôsobom zverejniť. V odôvodnených 
prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom, ako sú napríklad 
Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti poskytujúci 
ŠGÚDŠ právne služby.  

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA:                        
k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania dotknutých osôb 
nedochádza. 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je potrebný váš súhlas          
so spracúvaním vašich osobných údajov na tento účel. V životopise preto, prosíme, 
uveďte nasledovný text:  

„Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v Štátnom geologickom ústave 
Dionýza Štúra a vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s informáciou podľa čl. 13 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorá 
je zverejnená na webovom sídle Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.“  

Vyššie uvedený súhlas je možné poslať aj elektronickou poštou. 

Ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov 
kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania            
pred odvolaním súhlasu. 

Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné uplatniť aj          
pred uplynutím času, na ktorý bol udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi: 

− e-mailovou správou zaslanou na adresu: osobneudaje@geology.sk; 
− listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla ŠGÚDŠ s uvedením textu           

na obálke: „GDPR – odvolanie súhlasu“. 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú 
uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.geology.sk. 

Prípadné otázky týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov môžete 
adresovať zodpovednej osobe na e-mailovej adrese: osobneudaje@geology.sk 


