Vyhlásenie spoločnosti Miba o ochrane údajov
pre uchádzačov o zamestnanie
Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,
máme radosť s Vášho záujmu o zamestnanie v spoločnosti Miba. Ako rodinný podnik Miba už 90 rokov
preberá zodpovednosť ako zamestnávateľ. Dodržiavanie príslušných platných zákonov a ostatných
externých aj interných predpisov je pre nás súčasťou a základom podnikateľských aktivít a rozhodnutí.
Miba preto berie vážne aj tému ochrany údajov. Týmto vyhlásením o ochrane údajov Vás informujeme o
spracúvaní údajov, ktoré vykonávame v súvislosti s Vašou prihláškou, a spĺňame tým ustanovenia
všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie“).
Rozsah pôsobnosti:
Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na osobné údaje uchádzačov o zamestnanie1 spracúvané
spoločnosťou Miba AG, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen, Rakúsko, a jej dcérskymi spoločnosťami
so sídlom v Európskej únii. Dcérskymi spoločnosťami v zmysle tohto vyhlásenia o ochrane údajov sú tie
podniky, na ktorých má Miba AG priamo alebo nepriamo podiel viac ako 50 %. Miba AG a jej dcérske
spoločnosti sa ďalej spoločne označujú ako „podniky Miba“. Prehľad závodov spoločnosti Miba vrátane
kontaktných údajov nájdete na našom webovom sídle www.miba.com/en/company/global-sites/.
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Z dôvodov hospodárnosti a ľahšej čitateľnosti textu sa v tomto vyhlásení používa len mužský rod. Výslovne však upozorňujeme,

že formulácie, ktoré sa týkajú osoby, sa zásadne rovnako vzťahujú na ženy i mužov.
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Prevádzkovateľ:
V zmysle nariadenia sú prevádzkovateľom podniky Miba so sídlom v Európskej únii, v ktorých sa
uchádzate o prácu (ďalej len „spoločnosť Miba“). To znamená, že Miba rozhoduje o účeloch a
prostriedkoch spracúvania osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete v príslušnom inzeráte o voľnom
pracovnom mieste alebo na www.miba.com/en/company/global-sites.
Kategórie osobných údajov:
Spoločnosť Miba spracúva tieto kategórie údajov alebo ich častí. Upozorňujeme, že všetky body
uvedeného zoznamu sa Vás nemusia týkať. Ktoré údaje konkrétne sa budú spracúvať, závisí
predovšetkým od Vašich vlastných údajov uvedených v dokumentácii prihlášky, ktorú ste predložili, a od
priebehu prijímacieho postupu. Upozorňujeme tiež, že zoznam príkladov uvedený pri jednotlivých
kategóriách nie je vyčerpávajúci.








Kontaktné údaje: napr. meno, oslovenie, titul, akademická hodnosť, adresa, číslo telefónu, číslo
mobilného telefónu, e-mailová adresa a iné informácie potrebné na adresovanie, ktoré si vyžadujú
moderné technické prostriedky komunikácie.
Individuálne údaje: napr. jazykové znalosti, pohlavie, dátum narodenia, štátna príslušnosť, základná
vojenská alebo civilná služba, fotografia, informácie o odbornej príprave a odbornej praxi, výsledky,
ktoré poskytli „Assessment Center/Development Center/analýzy schopností, sebahodnotenie.
Dokumentácia prihlášky: napr. prihláška, životopis, vysvedčenia, certifikáty.
Údaje týkajúce sa obsadzovaného miesta: napr. názov funkcie, možný nástup, predstavy o zárobku,
požadované miesto práce, ochota cestovať.
Iné osobné údaje, ktoré vyplynuli s priebehu prijímacieho postupu alebo ktoré ste oznámili.

Na prijímací postup nepotrebujeme od Vás žiadne osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé údaje).
Neposielajte nám preto žiadne informácie tohto druhu, napr. informácie, z ktorých je zrejmý Váš rasový
alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské presvedčenie alebo svetonázor, alebo príslušnosť
k odborovým organizáciám ani údaje o svojom zdravotnom stave (napr. choroby, číslo sociálneho
poistenia).
Právny základ:
Spoločnosť Miba spracúva Vaše osobné údaje na vykonanie predzmluvných opatrení [článok 6 ods. 1
písm. b) nariadenia], na ochranu oprávnených záujmov podniku pri spracúvaní Vašich údajov na
vyhľadávanie osôb [článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia] a na základe Vášho súhlasu [článok 6 ods. 1
písm. a) nariadenia], napr. keď Vás budeme viesť v evidencii ako uchádzača o zamestnanie.
Ak by ste nám poskytli aj osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje), budeme ich spracúvať na
základe Vášho výslovného súhlasu [článok 9 ods. 2 písm. a) nariadenia].
Účely:
Vaše osobné údaje sa budú používať na účely vyhľadávania osôb, vykonanie výberového konania a na
nadviazanie kontaktu v tejto súvislosti, ako aj na vedenie evidencie. Uvedené činnosti spracúvania môžu
zahŕňať aj automatizované a neautomatizované vyhotovenie a archivovanie textových dokumentov (napr.
korešpondencie) o uvedených záležitostiach.
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Osobné údaje nám nie ste povinní poskytnúť. Keď nám však žiadne údaje neposkytnete, nebudeme môcť
Vaše prihlášky spracovať.
Zdroje:
Spracúvané osobné údaje pochádzajú v prvom rade od Vás samých; môžu však pochádzať aj z referencií,
ktoré ste uviedli, alebo ktoré sa zistia v priebehu výberového konania a prijímacieho postupu (napr. pri
absolvovaní niektorého Assessment Centra), alebo aj z verejne dostupných zdrojov (napr. na sociálnych
sieťach).
Príjemcovia:
Na splnenie účelov spracúvania môže byť v jednotlivom konkrétnom prípade potrebné uskutočniť prenos
údajov príjemcom (spravidla so sídlom v Európskej únii), ktorými môžu byť poskytovatelia služieb ako
Assessment Center, Development Center a analýzy schopností.
Pokiaľ je to potrebné na splnenie účelov spracúvania, osobné údaje sa poskytujú sprostredkovateľovi
(napr. poskytovateľovi služieb IT). Pritom môže ísť o tretie strany, ale aj o iné podniky skupiny Miba.
Vaše osobné údaje sa budú poskytovať ďalším podnikom skupiny Miba v rámci EÚ aj mimo nej a tieto
podniky ich môžu spracúvať na základe Vášho súhlasu udeleného na portáli kariéry v spoločnosti Miba.
Prehľad závodov spoločnosti Miba vrátane kontaktných údajov nájdete na našom webovom sídle:
www.miba.com/en/company/global-sites/. Máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu
nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov na základe súhlasu, ktoré sa uskutočnilo do jeho odvolania.
Oznámenie o odvolaní súhlasu pošlite kontaktnej osobe v spoločnosti Miba alebo e-mailom na
jobs@miba.com.
Ak je v každom jednotlivom prípade na splnenie účelu spracúvania potrebný prenos príslušných údajov
príjemcovi mimo územia EÚ/EHP, primeraná úroveň ochrany spravidla vyplynie z prijatého rozhodnutia
Európskej komisie o primeranosti, z použitia medzipodnikových alebo externých dohôd uzavretých na
základe štandardných doložiek o ochrane údajov [podľa článku 46 ods. 2 písm. c) a d) nariadenia] alebo
z výnimky ustanovenej pre osobitnú situáciu (podľa článku 49 ods. 1 nariadenia, napr. keď je prenos
potrebný na splnenie zmluvy medzi Vami a spoločnosťou Miba alebo keď ste s prenosom údajov výslovne
súhlasili po tom, ako ste boli informovaní o existujúcich možných rizikách takéhoto prenosu údajov bez
toho, aby existovalo rozhodnutie o primeranosti alebo vhodné záruky ochrany údajov). Kópiu
uplatniteľných, vhodných alebo primeraných záruk môžete dostať, ak sa s nami skontaktujete
prostredníctvom compliance@miba.com.
Doba uchovávania:
Osobné údaje sa uchovávajú šesť mesiacov od skončenia prijímacieho postupu a potom dovtedy, kým
plynú zákonom stanovené lehoty uchovávania alebo pokiaľ je možné (v rámci uplatniteľných zákonom
stanovených lehôt premlčania) uplatňovať právne nároky spoločnosti Miba alebo voči spoločnosti Miba.
Prípadné dlhšie evidovanie Vašej prihlášky sa uskutoční len na základe Vášho súhlasu.
Pre prijatých uchádzačov platí vyhlásenie o ochrane údajov pre zamestnancov spoločnosti Miba, ktoré si
možno vyžiadať už počas výberového konania.
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Vaše práva:
Zásadne Vám prislúchajú práva na prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie
spracúvania a prenosnosť osobných údajov, ako aj právo namietať proti ich spracúvaniu. Majte však pritom
na zreteli, že spoločnosť Miba možno nebude vždy povinná vyhovieť žiadosti o vymazanie, obmedzenie
spracúvania alebo prenosnosť údajov alebo námietke proti ich spracúvaniu. V konkrétnom prípade to treba
posudzovať na základe zákonných povinností spoločnosti Miba a prípadných platných výnimiek. Ak sa
údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu
nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov na základe súhlasu, ktoré sa uskutočnilo do jeho odvolania.
Ak sa podľa Vášho názoru spracúvaním Vašich osobných údajov porušuje právo na ochranu údajov alebo
sa Váš nárok na ochranu údajov porušuje iným spôsobom, obráťte sa na svoju kontaktnú osobu
v spoločnosti Miba alebo na tím Miba Data Protection Compliance (compliance@miba.com), aby sme mohli
zabezpečiť nápravu. Máte však tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov v EÚ,
najmä vo svojom mieste pobytu alebo pracoviska, alebo v mieste pravdepodobného porušenia práv.
Ďalšie informácie:
Domnievame sa, že týmto vyhlásením o ochrane údajov sme objasnili, na aké účely spoločnosť Miba
spracúva Vaše osobné údaje. Ak máte ešte otázky týkajúce sa ochrany údajov alebo chcete uplatniť
uvedené práva, obráťte sa na tím Miba Data Protection Compliance (compliance@miba.com).
Miba, december 2018
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