v Bratislave dňa 23.05.2018

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o.
– Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).
Pri bežnom výberovom konaní spoločnosť Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o. uchováva a
spracúva osobné údaje o jednotlivcoch a používa tieto informácie na rôzne účely. Táto informácia je
určená pre osoby, ktoré sa uchádzajú o pozíciu v ktorejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny Toyota
Material Handling Europe („TMHE“). Informácie o uchádzačoch sa označujú ako „osobné údaje“.

Aké osobné údaje spoločnosť Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o. (ďalej len
TMHSK)uchováva a spracúva?
Osobné údaje nám môžu byť poskytnuté uchádzačom o zamestnanie alebo z iných zdrojov. Takéto
osobné údaje môžu byť vo všeobecnosti zaradené do nasledujúcich kategórií:
•
•
•

•
•

identifikačné údaje, ako je meno, užívateľské meno, heslo (ak sa o prácu v našej spoločnosti
uchádzate prostredníctvom našej webovej stránky), štátne občianstvo a dátum narodenia;
kontaktné údaje, ako je adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo;
informácie súvisiace s výberovým konaním, ako sú informácie o predchádzajúcich
pracovných skúsenostiach (vrátane referencií od predchádzajúcich zamestnávateľov),
kvalifikácii a pracovnej histórii, vzdelaní, jazykových znalostiach, odborných znalostiach a
talente, členstve v odborných organizáciách, angažovanosti v komunite, záujmoch
geografickej mobility, správach o vyhľadávaní na riadiacu pozíciu alebo pracovné miesta v
podniku (ak je to uplatniteľné);
poznámky z pohovoru a
podrobnosti z komunikácie, ako je obsah emailu.

Prečo uchovávame a používame osobné údaje?
Hlavným účelom používania osobných údajov je riadiť náš proces náboru zamestnancov na rôzne
pracovné pozície v rámci skupiny TMHE. Údaje sa používajú s cieľom komunikovať s uchádzačmi,
posúdiť jednotlivé žiadosti vzhľadom na požadovanú kvalifikáciu, vybrať z príslušných uchádzačov a
ako základ pre rozhodovanie. Osobné údaje môžu byť použité aj na splnenie akýchkoľvek požiadaviek
súvisiacich so zamestnaním alebo na koordináciu žiadostí interne, vo všetkých príslušných
spoločnostiach skupiny TMHE.
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Aké je naše odôvodnenie uchovávania a spracúvania osobných údajov?
Pri uchádzaní sa o zamestnanie v akejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny TMHE uchádzač tiež
vyjadruje svoj súhlas spoločnosti TMHSK so spracovaním všetkých informácií uvedených v žiadosti,
ako aj doplňujúcich dokumentoch, a informácií poskytnutých počas pracovného pohovoru na účely
konkrétneho výberového konania. TMHSK môže tiež použiť verejne dostupné osobné údaje,
napríklad informácie dostupné na sociálnych sieťach, založené na oprávnenom záujme posúdiť, či je
uchádzač alebo iný potenciálny kandidát vhodný pre danú pozíciu.

Prístup iných spoločností ako je spoločnosť TMHSK k osobným údajom
TMHSK môže poskytnúť osobné údaje týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie alebo iných
potenciálnych kandidátov tretím stranám z nasledujúcich dôvodov:
•
•

V rámci skupiny TMHE: v prípade potreby môžu byť osobné údaje prenesené medzi
spoločnosťami v rámci skupiny TMHE v súvislosti s procesom výberového konania.
Dodávatelia (personálne a konzultačné spoločnosti): oddelenie ľudských zdrojov môže
využívať externe poskytované IT systémy alebo služby poskytované tretími stranami ,
napríklad personálne spoločnosti, ako podporu v procese výberového konania. Osobné údaje
môžu byť takýmto dodávateľom sprístupnené pre použitie na účely konkrétneho systému
alebo služby a podliehajúce príslušným dohodám o spracúvaní osobných údajov medzi
TMHSK a dodávateľom.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté stranám, ktoré sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho
priestoru („EHP“), napríklad ak uchádzač požiada o pozíciu v spoločnosti v rámci skupiny TMHE, ktorá
nemá sídlo v EHP. V takýchto prípadoch zabezpečíme, aby osobné údaje podliehali opatreniam, ktoré
poskytujú rovnakú úroveň ochrany, ako je ustanovené zákonmi o ochrane osobných údajov
a súkromia v EÚ (ako je Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov; GDPR).

Ako dlho sú osobné údaje uchovávané?
Osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou TMHSK alebo inými stranami v našom mene, len tak dlho,
ako je to potrebné na plnenie našich povinností a striktne na čas potrebný na dosiahnutie účelov, na
ktoré boli informácie získané. Viac nepotrebné osobné údaje budú odstránené z našich záznamov
alebo správne anonymizované. Hlavným princípom je, že osobné údaje týkajúce sa žiadosti
o zamestnanie budú vymazané hneď, ako sa prijme rozhodnutie týkajúce sa zamestnania a vyprší
akékoľvek uplatniteľné obdobie na odvolanie alebo inak spochybnenie rozhodnutia. Dlhšie obdobie
uchovávania údajov sa môže vzťahovať na zálohovanie kópií osobných údajov, ktoré je vykonané z
bezpečnostných dôvodov. Avšak, prístup k osobným údajom bude značne obmedzený.
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Aké sú práva fyzických osôb?
Súhlas, ktorý nám bol poskytnutý na účely spracúvania, uchovávania alebo iného používania
osobných údajov, je možné vždy odvolať. Okrem toho budú mať fyzické osoby právo na nasledujúce:
i.

Právo na prístup: Fyzické osoby majú právo požiadať o informáciu, či disponujeme ich
osobnými údajmi, a v takom prípade si vyžiadať informácie o tom, akými osobnými
údajmi disponujeme. Tiež musíme odpovedať na otázky týkajúce sa okrem iného aj
dôvodu, prečo používame osobné údaje, podrobnosti o tom, aké údaje máme a komu
sme poskytli prístup k údajom. Toto však nie je absolútne právo a záujmy iných
jednotlivcov môžu obmedziť prístupové práva.

ii.

Právo na opravu: Máme povinnosť na požiadanie opraviť nepresné osobné údaje alebo
doplniť neúplné osobné údaje.

iii.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): Za určitých okolností sme na žiadosť
dotknutej osoby povinní osobné údaje vymazať.

iv.

Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností sme na žiadosť dotknutej osoby
povinní obmedziť používanie osobných údajov. V takýchto prípadoch môžeme údaje
použiť iba na určité obmedzené účely stanovené zákonom.

v.

Právo na prenosnosť údajov: Za určitých okolností majú fyzické osoby právo získať svoje
osobné údaje, ku ktorým máme prístup, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a takéto osoby majú potom právo preniesť predmetné údaje na iný
subjekt bez prekážok z našej strany.

i.

Právo namietať: V niektorých prípadoch majú fyzické osoby právo namietať proti
používaniu ich osobných údajov. Vtedy môžeme byť požiadaní o ukončenie používania
osobných údajov.

Kontakt na spoločnosť TMHSK
Ak potrebujete, aby Vám spoločnosť TMHSK poskytla ďalšie informácie alebo odpovedala na
požiadavky uplatňovania vyššie uvedených práv, obráťte sa s takou požiadavkou na Vašu kontaktnú
osobu, alebo zašlite email na:
gdpr@sk.toyota-industries.eu
Na záver je potrebné pripomenúť, že v prípade Vašej potreby máte právo podať sťažnosť príslušnému
orgánu na ochranu osobných údajov, ako napríklad Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky.
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