ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – RAYMAN RESCUE
Občianske združenie

Na rínku 276/7, 082 12 Kapušany
IČO: 51103184
DIČ: 2120648497

___________________________________________________________________
INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY
- uchádzač o členstvo/ zamestnanie –
v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR

Prevádzkovateľ:
Názov
Sídlo
IČO
Zodpovedná osoba

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – RAYMAN RESCUE
Na rínku 276/7, 082 12 Kapušany
51103184
Lukáš Havrilla, havrilla@rayman-rescue.sk, 0915 234 893

Účel spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva o Vás v papierovej alebo elektronickej forme osobné údaje
v rozsahu prihlášky člena / žiadosti o prijatie do zamestnania / motivačného listu a životopisu, ktoré
sú potrebné na to, aby v rámci výberového konania vykonal opatrenia pred uzatvorením pracovnej
zmluvy s Vami a aby si splnil zákonné povinnosti.
Ďalšie účely spracúvania Vašich osobných údajov:
- spracúvania miezd, dane z príjmu, odvodov na sociálne a zdravotné poistenie
- bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
- plnenia požiadaviek na profesijnú spôsobilosť
- spracúvania fotografie na účely identifikácie zamestnanca / člena
- fotografickej dokumentácie akcií združenia, pokiaľ fotografie nebudú urážajúce alebo inak
nevhodné
- monitorovanie zamestnancov prostredníctvom GPS systému v služobných vozidlách
V prípade, že ste Prevádzkovateľovi doručili - zaslali prihlášku člena / žiadosť o prijatie do
zamestnania / motivačný list a životopis a to dobrovoľne, bez vypísaného výberového konania, ste
tým udelili súhlas so spracovaním osobných údajov a ich uchovaním na účely vedenia databázy
uchádzačov o členstvo / zamestnanie.
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba v minimálnom rozsahu, tak, aby bola
dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov a to tak, že Prevádzkovateľ
získava osobné údaje iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.
Po uplynutí doby, počas ktorej je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje,
zabezpečuje ich likvidáciu a/alebo výmaz z databázy v súlade s Nariadením.
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Právny základ spracúvania osobných údajov
- Spracúvanie je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy ako aj
na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa
- Spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase so spracúvaním osobných údajov, a to
za účelom vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie
Doba spracúvania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje sú u Prevádzkovateľa uložené po dobu nevyhnutne nutnú k zaisteniu práv
a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, zo zmlúv a dohôd so Zamestnávateľom a zo
všeobecne záväzných právnych predpisov.
V organizácii je vypracovaný interný dokument, ktorý stanovuje presné doby uloženia
jednotlivých záznamov.
Kategórie príjemcov
Osobné údaje nie sú sprístupňované a ani poskytované tretím osobám či subjektom (v
prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše
osobné údaje poskytnuté orgánom verejnej moci či iným subjektom).

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Spracúvanie osobných údajov získaných od iných osôb
V prípadoch, kedy člen / zamestnanec preukazuje nároky podľa právnych predpisov
(napríklad nezdaniteľná časť dane na manžela/ku, daňový bonus na dieťa) sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré nie sú získané priamo od dotknutej osoby. V takomto prípade sa spracúvajú osobné
údaje v rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi (hlavne v rozsahu sobášneho listu a rodného listu
dieťaťa). Zamestnávateľ vyžaduje predloženie takýchto údajov od svojho zamestnanca.
Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 22 Nariadenia.
V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu
takto poskytnúť iba na základe preukázania totožnosti dotknutej osoby.
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