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                 ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA 

                MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11 

 

 INFORMOVANIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

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 

(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). 

 

PREVÁDZKOVATEĽ:  

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava,  

IČO 317 53 604, zastúpený generálnym riaditeľom 

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA: e-mail: osobneudaje@geology.sk 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA: 

Účelom spracúvania osobných údajov je vyhlásené výberové konanie na obsadenie 

pracovného miesta, vo vzťahu ku ktorému uchádzač, ako dotknutá osoba prejaví 

záujem o zaradenie do výberového konania a v prípade stanovených kritérií na výber 

uchádzača dokladá nevyhnutné dokumenty vyžadované zo strany prevádzkovateľa    

v súlade osobitnými predpismi. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou 

požiadavkou a je nevyhnutné za účelom výberového konania organizovaného 

prevádzkovateľom. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nebolo možné sa 

zúčastniť výberového konania.  

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA:  

spracúvanie osobných údajov na účely výberového konania sa vykonáva na základe 

žiadosti dotknutej osoby v rámci predzmluvných vzťahov bez súhlasu dotknutej 

osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 

č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom 

pohybe takýchto údajov, § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce, zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme.  

 

KATEGÓRIA PRÍJEMCOV:  

subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona. 

V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom, ako sú 

napr. Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti poskytujúci 

ŠGÚDŠ právne služby.   
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DOBA UCHOVÁVANIA:  

materiály neúspešného uchádzača sú zlikvidované 6 mesiacov po skončení 

výberového konania. V prípade úspešného uchádzača sú uložené v osobnom spise.  

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO 

MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII: Nevykonáva sa. 

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA: Nevykonáva 

sa.  

 
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:  

dotknutá osoba je v súlade s čl. 15 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom 

pohybe takýchto údajov oprávnený prostredníctvom žiadosti  

uplatniť si nasledovné práva dotknutých osôb:  

• právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,  

• právo na prístup k osobných údajov, vrátane relevantných informácií 

týkajúcich sa spracúvania osobných údajov,  

• právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných 

údajov,  

• právo na výmaz osobných údajov,  

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

• právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na 

začatie konania..  

 

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú 

uvedené na webovom sídle www.geology.sk. 

 
 
 
 
V............................................... dňa ................................................... 
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          meno, priezvisko a podpis dotknutej osoby  
 

http://www.geology.sk/

