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VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 

Dátum poslednej aktualizácie: 10.12.2021 

 

Toto Vyhlásenie o ohrane osobných údajov uchádzačov (ďalej len “vyhlásenie”) opisuje naše postupy 
týkajúce sa všetkých osobných údajov (osobné údaje), ktoré získavame prostredníctvom sekcie Kariéra 
webových lokalít všetkých právnych subjektov spoločnosti LeasePlan a v off-line prostredí v súvislosti s Vašou 
žiadosťou o pracovné miesto alebo stáž v spoločnosti LeasePlan Corporation N.V. alebo jednej z jej 
pridružených spoločností (ďalej spolu ako LeasePlan). Dovoľujeme si Vás upozorniť, že lokalita Kariéra nie je 
určená maloletým osobám vo veku do 16 rokov.  
Osobné údaje, ktoré ste poskytli na iných webových lokalitách spoločnosti LeasePlan a jej pridružených 
spoločností použijeme v súlade s naším všeobecným Vyhlásením o ochrane osobných údajov v online 
prostredí dostupnom na stránke www.leaseplan.sk v sekcii Ochrana súkromia. 
AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME? 

Získavame údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s Vašou žiadosťou vrátane:  

• meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné kontaktné údaje, 

• stav pracovného povolenia, 

• CV, stručný životopis, sprievodný list, predchádzajúce pracovné skúsenosti, informácie o vzdelaní a 
potvrdenie, že k dátumu uzavretia pracovného pomeru bolo vydané potvrdeniek že žiadateľ nemá 
záznam v registri trestov, 

• zručnosti,  

• odborné a iné profesijné oprávnenia, povolenia a získané certifikáty, 

• údaje týkajúce sa referencií, a  

• akékoľvek iné informácie, ktoré nám poskytnete (napr. preferencie týkajúce sa pracovného 
pomeru, ochota sťahovať sa za prácou, výška aktuálnej mzdy, požadovaná mzda, ocenenia a 
členstvá v profesijných organizáciách). 

 
Spoločnosť LeasePlan je zamestnávateľ, ktorý ponúka rovnosť príležitostí, teda poskytuje rovnaké 
zaobchádzanie všetkým uchádzačom. V niektorých prípadoch máme povinnosť spýtať sa našich uchádzačov 
na rasový/etnický pôvod, pohlavie a zdravotné postihnutie na účely monitorovania rovnosti príležitostí v 
našom výberovom procese. Ak nemáme túto povinnosť zo zákona, požiadame Vás o poskytnutie tejto 
informácie na rovnaké účely, pričom jej poskytnutie je dobrovoľné. Skutočnosť, či je príslušný údaj povinný 
alebo dobrovoľný, je uvedená pri príslušnej voľnej pracovnej pozícii. V ostatných prípadoch Vás žiadame, 
aby ste sa vyhli poskytovaniu informácií, ktoré môžu predstavovať citlivé údaje podľa príslušného právneho 
poriadku, okrem prípadov, keď sú tieto informácie požadované zákonným spôsobom. Citlivé údaje zahŕňajú 
rasu, náboženstvo, etnický pôvod, národnosť alebo národný pôvod, vek, rodovú identitu, údaje o sexuálnom 
živote, sexuálnych praktikách alebo sexuálnej orientácii, rodinnom stave, lekárske alebo zdravotné  
informácie (vrátane stavu zdravotného postihnutia), genetické alebo biometrické informácie, biometrické 
šablóny, politické alebo filozofické presvedčenie, členstvo v politickej strane alebo odboroch, postavenie 
vojnového veterána, informácie o bezpečnostnej previerke, údaje z justičného systému ako je register 
trestov alebo informácie o iných súdnych alebo administratívnych konaniach.  

Všetky informácie, ktoré zadáte prostredníctvom lokality Kariéra, musia byť pravdivé, úplné a nesmú byť 
zavádzajúce. Poskytnutie nesprávnych, neúplných alebo zavádzajúcich informácií môže viesť k odmietnutiu 
Vašej žiadosti vo výberovom procese alebo disciplinárnemu konaniu vrátane okamžitého skončenia 
pracovného pomeru. Okrem toho je Vašou povinnosťou zabezpečiť, že informácie, ktoré poskytujete, 
neporušujú žiadne práva tretích strán.  

Ak nám poskytnete osobné údaje osoby, ktorú ste uvideli ako referenciu alebo akejkoľvek inej osoby ako 
súčasť Vašej žiadosti, ste povinný získať súhlas danej osoby predtým, než nám tieto údaje pos kytnete.  

 

http://www.leaseplan.sk/
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AKÝM SPÔSOBOM ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

My a naši poskytovatelia služieb získavame osobné údaje rôznymi spôsobmi vrátane:  

• Prostredníctvom lokality Kariéra 
o Osobné údaje získavame prostredníctvom lokality Kariéra, napríklad, keď poskytnete svoj 

životopis alebo sa uchádzate o pracovné miesto.  

• Z off-line prostredia 
o Osobné údaje od Vás získavame aj v off-line prostredí, napríklad, keď nám pošlete svoj 

životopis poštou alebo poskytnete osobné údaje telefonicky.  

• Z iných zdrojov 
o Osobné údaje získavame od tretích strán, ako je LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Jooble, 

Adzuna, Jobrapido, Careerjet, Profesia a personálne agentúry. 
o Na účely správ o bezpečnostnej previerke osoby v súvislosti s Vašou žiadosťou spoločnosť 

LeasePlan o Vás v zákonom povolenom rozsahu získava údaje z iných zdrojov, ktoré 
zahŕňajú: 

▪ osoby, ktoré ste uviedli ako referencie,  
▪ predchádzajúci zamestnávatelia, a 
▪ vzdelávacie inštitúcie, ktoré ste navštevovali.  

• Prostredníctvom súborov cookie a iných sledovacích technológií  My a naši poskytovatelia služieb 
na lokalite Kariéra používame súbory cookie a podobné technológie. Viac informácií nájdete v 
našom Vyhlásení o používaní súborov cookie a podobných technológií . 

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE? 

Údaje, ktoré sa Vás týkajú, získavame a spracúvame z jedného alebo viacerých nasledovných dôvodov:  

a) Pretože tieto údaje sú potrebné na vykonanie krokov na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením 
pracovného pomeru alebo zmluvy o stáži,  

b) Pretože tieto údaje sú pre nás obzvlášť dôležité a máme konkrétny oprávnený záujem podľa zákona 
na ich spracúvaní,  

c) na splnenie zákonnej povinnosti.  

d) Pretože ste nám dobrovoľne poskytli tieto údaje a vyjadrili súhlasom s ich spracúvaním,  
 
Ak k získavaniu údajov alebo ich spracúvaniu dochádza na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas 
kedykoľvek odmietnuť alebo odvolať v rozsahu povolenom platným zákonom bez toho, aby toto odmietnutie 
alebo odvolanie ovplyvnilo Vašu žiadosť. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ku 
ktorému dochádzalo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.  

Informácie, ktoré poskytnete na lokalite Kariéra, budú v príslušnom zákonnom rozsahu použité na účely 
globálneho výberu zamestnancov, riadenia a plánovania spoločnosti LeasePlan:  

• Na spracovanie Vašej žiadosti. Tieto úkony vykonávame na účely spravovania nášho potenciálneho 
zmluvného vzťahu s Vami na základe nášho oprávneného záujmu na spracúvaní. 

• Na posúdenie Vašich schopností a kvalifikácie na danú pracovnú pozíciu.  Tieto úkony vykonávame 
na účely spravovania nášho potenciálneho zmluvného vzťahu s Vami na základe nášho oprávnen ého 
záujmu na spracúvaní.  

• Na overenie poskytnutých referencií. Určité voľné pracovné pozície si vyžadujú poskytnutie 
konkrétnych referencií, ktoré budú uvedené pri popise príslušnej pracovnej pozície. V takom 
prípade údaje využívame na vykonanie overenia poskytnutých referencií. Tieto úkony vykonávame 
na splnenie zákonnej povinnosti alebo na základe nášho oprávneného záujmu na spracúvaní. 

• Na komunikáciu s Vami. Budem s Vami komunikovať o Vašej žiadosti, a aby sme Vám mohli zaslať 
informácie týkajúce sa lokality Kariéra a zmien našich podmienok. Tieto úkony vykonávame na účely 
spravovania nášho potenciálneho zmluvného vzťahu s Vami. 

https://www.leaseplan.com/sk-sk/cookie-policy/
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• Na splnenie platných právnych predpisov alebo kontrolu ich dodržiavania.  Tieto úkony 
vykonávame na splnenie zákonnej povinnosti alebo na základe nášho oprávneného záujmu na 
spracúvaní. Upozorňujeme, že splnenie zákonných požiadaviek môže zahŕňať zákony platné mimo 
krajiny Vášho bydliska.  

• Na vykonanie previerky osoby pred uzatvorením pracovného pomeru.  Určité voľné pracovné 
pozície si vyžadujú vykonanie previerky osoby pred uzatvorením pracovného pomeru. Táto 
skutočnosť bude uvedená pri popise príslušnej pracovnej pozície. V tomto prípade použijeme údaje 
na vykonanie previerky osoby, keď Vám predložíme pracovnú ponuku. Tieto úkony vykonávame na 
splnenie zákonnej povinnosti alebo na základe nášho oprávneného záujmu na spracúvaní. 

• Oprávnené podnikateľské účely. Ak máme oprávnený podnikateľský záujem na spracúvaní, 
napríklad na administratívne účely spoločnosti LeasePlan, interné vykazovanie agregovaných 
manažérskych údajov, interné školenia.  

• S Vaším súhlasom, ale výlučne na účely, pri ktorých požadujeme údaje, ktorých poskytnutie je 
dobrovoľné, ako napríklad súhlas so spracovaním informácií týkajúcich sa rôznorodosti na účely 
monitorovania rovnosti príležitostí pri našom výberovom procese alebo na uchovanie Vášho 
životopisu v našej medzinárodnej databáze kandidátov pre budúce použitie.  
 

Ak sa stanete naším zamestnancom, osobné údaje, ktoré získame v súvislosti s Vašou žiadosťou, môžu byť 
zadané do nášho systému pre správu ľudských zdrojov a použité na riadenie procesu nástupu nových 
zamestnancov. Všetky tieto údaje sa môžu stať súčasťou Vašej zamestnaneckej zložky a byť použité na iné 
účely súvisiace s pracovným pomerom.  

Poskytovanie osobných údajov našej spoločnosti prostredníctvom lokality Kariéra je dobrovoľné. Avšak, ak 
neposkytnete dostatočné informácie, spoločnosť LeasePlan nemusí byť  schopná posúdiť Vašu žiadosť o 
zamestnanie alebo, ak sa stanete naším zamestnancom, posúdiť Vaše následné pracovné preradenie na 
vyššiu pozíciu, prechod to inej spoločnosti alebo na iné miesto práce.  

KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM? 

Prístup k Vašim osobným údajom obmedzíme na zamestnancov, ktorí tieto údaje nevyhnutne potrebujú na 
vykonávanie svojej práce na účely opísané v tomto vyhlásení vrátane zamestnancov oddelenia výberu 
zamestnancov, ľudských zdrojov a informačných technológií,  ako aj oddelení, ktoré sú zodpovedné za 
pohovor s Vami a/alebo pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.  

Spoločnosť LeasePlan poskytuje osobné údaje aj nezávislým poskytovateľom služieb na zjednodušenie 
služieb, ktoré nám poskytujú vrátane hostingu a prevádzky lokality Kariéra, pomoci pri výberovom procese 
a spracovaní previerok osôb.  

PREČO MÔŽE DOCHÁDZAŤ K PRENOSU OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN  

Spoločnosť LeasePlan je globálnym poskytovateľom služieb, ktorý má klientov a prevádzky na celom svete. 
Osobné údaje, ktoré spracúvame pri Vašej žiadosti, môžu byť prenesené do subjektov LeasePlan a k našim 
poskytovateľom služieb v iných krajinách, než je krajina Vášho bydliska. Tento postup nám umožňuje zvážiť 
Vaše pôsobenie na voľných pracovných pozíciách v celej štruktúre LeasePlan. Niektoré krajiny sú podľa 
štandardov EÚ považované za krajiny, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany Vašich osobných údajov. 
Zoznam týchto krajín s primeranou úrovňou ochrany môžete nájsť tu. Pre prenos osobných údajov do iných 
krajín spoločnosť LeasePlan zaviedla primerané opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov, ako napríkla d 
záväzné podnikové pravidlá. Dokument s týmito opatreniami Vám poskytneme, ak sa obrátite na adresu 
uvedenú v sekcii „Ako nás môžete kontaktovať alebo podať sťažnosť? dole alebo na tomto linku: odkaz. 

KOMU POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE 

Vaše osobné údaje tiež používame a poskytujeme podľa potreby a ak je to relevantné, najmä ak máme 
zákonnú povinnosť alebo oprávnený záujem na danej spracovateľskej činnosti:  

• na vyhovenie žiadosti úradov verejnej moci a štátnej správy  (tieto orgány môžu zahŕňať aj orgány 
mimo krajiny Vášho bydliska), 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/6e79b5bb-7b72-4a95-8e87-37ab9c3e86dc
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• na poskytnutie súčinnosti orgánom vedúcim vyšetrovanie (napríklad, pri doručení žiadosti alebo 
príkazu orgánov činných v trestnom konaní), 

• na presadzovanie dodržiavania našich podmienok, a  

• na ochranu našich a Vašich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku, a/alebo práv, súkromia, 
bezpečnosti a majetku našich spriaznených osôb alebo iných osôb.  

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?  

Osobné údaje kandidátov na pracovné pozície (okrem USA) uchovávame počas obdobia najviac jeden rok, 
alebo kratšie, podľa toho, akú dobu uchovávania stanoví príslušný právny poriadok. Ak si to vyžadujú platné 
právne predpisy, spoločnosť LeasePlan si vyžiada Váš súhlas s uchovaním Vašich osobných údajov počas 
uvedených lehôt. Po uplynutí lehoty na uchovávanie údajov spoločnosť LeasePlan Vaše osobné údaje 
vymaže. Právny poriadok USA si vyžaduje, aby spoločnosť LeasePlan uchovávala osobné údaje kandidátov, 
ktorí sa uchádzajú o pracovné pozície na území Spojených štátov, po dobu dvoch rokov.  

AKO ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE? 

Na ochranu osobných údajov v našej organizácii uplatňujeme primerané organizačné, technické a 
administratívne opatrenia. Napriek tomu žiadny systém na  prenos alebo uchovávanie údajov nemôže zaručiť 
100 % bezpečnosť. Ak máte dôvodné podozrenie, že Vaša interakcia s nami už nie je bezpečná, obratom nás 
informujte o tejto skutočnosti tak, ako je uvedené v sekcii „Kontaktujte nás“ dole. 

Spoločnosť LeasePlan týmto v zákonnom rozsahu vylučuje zodpovednosť za stratu, zneužitie, neoprávnený 
prístup, poskytnutie, pozmenenie alebo zničenie, alebo neskoré doručenie osobných údajov na našej lokalite 
Kariéra, ktoré získame v súvislosti s Vašou žiadosťou, a to vo vzťahu k spoločnosti LeasePlan, jej pridruženým 
osobám a jej zmluvným dodávateľom. 

TÝKA SA TOTO VYHLÁSENIE WEBOVÝCH LOKALÍT TRETÍCH STRÁN?  

Toto vyhlásenie sa netýka ochrany osobných údajov, informácií a iných postupov tretích strán vrátane 
prevádzky webových lokalít alebo služieb tretími stranami, na ktoré odkazuje lokalita Kariéra, a za ktoré 
spoločnosť LeasePlan nenesie zodpovednosť. Pridanie linku na lokalite Kariéra nezakladá schválenie 
prepojenej lokality alebo služby spoločnosťou LeasePlan ani jej pridruženými osobami.  

ČO AK UŽ MÁTE PRACOVNÚ POZÍCIU V SPOLOČNOSTI LEASEPLAN?  

Ak v súčasnosti pracujete pre spoločnosť LeasePlan alebo jednu z jej pridružených spoločností, môžete 
lokalitu Kariéra využiť na podanie žiadosti o inú pozíciu v rámci spoločnosti LeasePlan. Ak prijmete túto 
pozíciu, programy benefitov a smernice v oblasti ľudských zdrojov, ktoré sa na Vás vzťahujú, sa môžu zmeniť. 
Pre informácie o kvalifikačných predpokladoch, programoch benefitov a smerníc v oblasti ľudských zdrojov, 
ktoré sa vzťahujú na danú pracovnú pozíciu, sa obráťte na manažéra ľudských zdrojov.  

Lokalita Kariéra nie je určená na distribúciu alebo používanie osobou alebo subjektom v jurisdikcii alebo 
krajine, v ktorej je jej distribuovanie alebo používanie v rozpore s miestnymi právnymi predpismi. 

ZMENY TOHTO VYHLÁSENIA 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť znenie tohto vyhlásenie v prípade zmien v spoločnosti LeasePlan, 
zmien na lokalite Kariéra alebo zmien v podnikateľskom sektore či právnej úpravy. Dátum poslednej revízie 
vyhlásenia je uvedený v popise v hornej časti dokumentu ako „Dátum poslednej aktualizácie“. Všetky zmeny 
nadobúdajú účinnosť zverejnením revidovaného vyhlásenia na lokalite Kariéra.  

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ A PODAŤ SŤAŽNOSŤ? 

Svoje prípadné otázky, žiadosti alebo sťažnosti nám zašlite prostredníctvom stránky s kontaktmi.  
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Keďže komunikácia prostredníctvom e-mailu nie je vždy bezpečná, v e-mailoch adresovaných našej 
spoločnosti neuvádzajte žiadne citlivé údaje.  

AKO MÔŽEM UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA NA AKTUALIZÁCIU ALEBO OPRAVU ÚDAJOV, KTORÉ SA MA TÝKAJÚ 
ALEBO NAMIETAŤ PROTI POUŽITIU TÝCHTO ÚDAJOV?  

Ak sa zaregistrujete na lokalite Kariéra, môžete využiť prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sú na nej 
uložené, nahliadať do nich a zmeniť ich po prihlásení a aktualizovaní informácií o Vašom účte. Pri podaní 
ďalšej žiadosti o pracovnú pozíciu prostredníctvom Vášho online účtu bude ako predvolený profil použitý 
aktualizovaný profil. Na zmenu osobných údajov, ktoré ste už zadali vo Vašej žiadosti pri konkrétnej 
pracovnej pozícii, si aktualizujte svoj profil a opätovne zadajte žiadosť o danú pozíciu. Odporúčame, aby ste 
si v prípade zmeny alebo nesprávnosti osobných údajov tieto údaje obratom aktualizovali.  

Ak to umožňujú platné právne predpisy, môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom alebo o 
poskytnutie ich kópie, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania (podľa potreby), namietať 
proti ich spracúvaniu alebo požadovať prenosnosť svojich osobných údajov. Ž iadosť podajte 
prostredníctvom kontaktov uvedených dole v sekcii „Ako nás môžete kontaktovať alebo sa sťažovať?“. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že (okrem iného) z dôvodu procesu podávania žiadostí prostredníctvom 
lokality Kariéra možno nebudeme mať povinnosť vyhovieť Vašej žiadosti (alebo jej vyhovieť v plnom 
rozsahu). V takom prípade Vám túto skutočnosť oznámime spolu s vysvetlením dôvodov, pre ktoré tejto 
žiadosti nemôžeme vyhovieť. 

V žiadosti jasne uveďte, k akým osobným údajom žiadate prístup, zmenu alebo výmaz, alebo oznámte, aké 
obmedzenia spracúvania žiadate pre nakladanie s Vašimi osobnými údajmi.  

Na Vašu ochranu vyhovieme len žiadostiam týkajúcim sa osobných údajov priradených ku konkrétnej e -
mailovej adrese, ktorú ste použili na odoslanie žiadosti. Pred realizáciou žiadosti môže byť potrebné overenie 
Vašej identity. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle platných zákonov na ochranu osobných údajov alebo 
iných právnych predpisov môžu byť niektoré osobné údaje z tejto povinnosti vyňaté.  

Môžete tiež: 

• kontaktovať nás na adrese privacy.officer@leaseplan.sk, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa 
tohto vyhlásenia. 

• kontaktovať zodpovednú osobu skupiny a zodpovedné osoby jednotlivých subjektov 
prostredníctvom lokálnych webových lokalít.  

• podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov vo Vašej krajine alebo oblasti alebo v mieste, 
kde malo dôjsť k porušeniu príslušných zákonov na ochranu osobných údajov 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 

 

POTVRDENIE VYHLÁSENIA  

Potvrdzujem, že som dostal/(a) toto vyhlásenie, preštudoval/(a) si ho a  porozumel/(a) mu.  

 
 
 

 
 
 

.  
 

 

  

mailto:privacy.officer@leaseplan.sk
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080


 

 

 

6 
  

 
 


