INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRE UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE
Ako súčasť procesu výberového konania uchádzačov o zamestnanie spoločnosť FORTUNA SK,
a.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 684 881, zapísaná
v Obchodnom registri Okresnému súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 123/B (ďalej len ako
„spoločnosť FORTUNA“ alebo ako „my“) zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje spôsobom a
v rozsahu bližšie špecifikovanom v tomto dokumente „Informácie o spracúvaní osobných údajov pre
uchádzača o zamestnanie“. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám predovšetkým informácie
týkajúce sa rozsahu a účelu spracúvania Vašich osobných údajov, poučenie o Vašich právach a o
spôsobe uplatňovania Vašich práv.
Zhromažďovanie a spracúvanie Vašich osobných údajov je vykonávané v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako ,,GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.
z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako ,,zákon").
1.

Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť FORTUNA.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov alebo v prípade
uplatnenia Vašich práv bližšie špecifikovaných v bode 4 tohto dokumentu, nás prosím kontaktujte na
telefónnom čísle +421 914 377 159, prípadne zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu
HR@ifortuna.sk. Zodpovednú osobu pre oblasť osobných údajov ustanovenú nami ako
prevádzkovateľom možno kontaktovať na telefónnom čísle +420 267 218 111 , prípadne zaslaním emailu na e-mailovú adresu grund.zdenek@ifortuna.cz .
2.

Aké osobné údaje o Vás získavame a spracúvame? Za akým účelom spracúvame
Vaše osobné údaje a ako dlho ich uchovávame?

Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu určenom na konkrétne účely spracúvania, a to
konkrétne:
2.1

Na účely výberového konania na konkrétnu pracovnú pozíciu spracúvame osobné údaje,
ktoré ste nám dobrovoľne poskytli vo forme Vami zaslaného životopisu (CV), spravidla v
rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt / prechodná adresa, dátum narodenia, telefónne
číslo, e-mailová adresa, rodinný stav, vzdelanie, dosiahnuté certifikáty, absolvované
školenia, predchádzajúci zamestnávatelia, rôzne zručnosti a skúsenosti. Právnym základom
takéhoto spracúvania sú naše oprávnené záujmy, najmä potreba prijatia náležitých opatrení
pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracúvané za
uvedeným účelom a to až do doby zamietnutia Vašej žiadosti o zamestnanie alebo v
prípade, že budete ako uchádzač úspešný, tak po dobu trvania výberového konania a tiež
počas doby trvania Vášho pracovného pomeru (t. j. z titulu plnenia pracovnej zmluvy).

2.2

V prípade, ak si budeme chcieť ponechať Vaše kontaktné a vyššie uvedené osobné údaje
pre akékoľvek iné výberové konania realizované v budúcnosti, sme oprávnení spracúvať
Vaše osobné údaje len s Vašim súhlasom, ktorý ste nám dobrovoľne poskytli v priebehu
výberového konania po našej výzve alebo prostredníctvom webovej stránky. Vaše osobné
údaje budú spracúvané po dobu 3 rokov, resp. po odvolanie súhlasu z vašej strany.

2.3

Pri určitých výberových konaniach dochádza k sprístupneniu Vášho životopisu (CV) a
osobných údajov v rámci spoločností patriacich do skupiny Fortuna Entertainment Group
(ďalej len ako „FEG“). Uvedené sa týka predovšetkým pozícií vedúcich zamestnancov, kedy
je uvedené dôvodne očakávať. Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom
záujme, kedy prenos osobných údajov uchádzača o zamestnanie v rámci FEG je
vykonávaný za účelom správy osobných údajov a ďalšieho spracúvania. Osobné údaje budú

spracúvané počas priebehu výberového konania, resp. v prípade udelenia súhlasu po dobu
3 rokov, resp. do odvolania súhlasu.
3.

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Ak ďalej v tomto dokumente nie je uvedené inak, Vaše osobné údaje neposkytneme mimo FEG. Pre
tieto účely je FEG tvorená nasledovnými spoločnosťami:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP N.V.
FORTUNA GAME a.s.
FORTUNA SK, a.s.
FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.
BET ACTIVE CONCEPT S.R.L.
BET ZONE S.R.L.
HATTRICK BET S.R.L.
SLOT ARENA S.R.L.
Hattrick-PSK d.o.o.

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím stranám – sprostredkovateľom, ktorí nám
poskytujú administratívnu alebo technickú podporu. Rovnako môžeme poskytovať Vaše osobné
údaje orgánom štátnej správy alebo orgánom činným v trestnom konaní, ak nám takáto povinnosť
vyplýva z príslušných právnych predpisov, s externými poradcami, alebo s inými pracovníkmi, ktorí
sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti.
Prístup k Vašim osobným údajom má iba obmedzený počet našich zamestnancov. Zamestnanci sú
povinní považovať Vaše osobné údaje, rovnako tak ako informácie o opatreniach prijatých za
účelom ich ochrany, za prísne dôverné. Tretie osoby sú oprávnené nakladať s Vašimi osobnými
údajmi len na základe našich výslovných pokynov.
4.

Aké sú Vaše práva?

V prípade udelenia Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, tento nám poskytujete ako
vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný a preto máte právo tento súhlas
kedykoľvek odvolať alebo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov. V niektorých prípadoch
máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, a to napríklad vtedy, keď sú Vaše osobné
údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu; v takom prípade Vašu námietku vyhodnotíme a
o výsledku Vás budeme informovať.
V určitých prípadoch a za niektorých okolností Vaše práva zahŕňajú: právo požadovať prístup k
spracúvaným osobným údajom, právo na výmaz osobných údajov, právo na opravu osobných
údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov,
právo podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná
12, 820 07 Bratislava.
5.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nespracúvame dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelu spracúvania, t. j.
zvyčajne po dobu trvania výberového konania tak, ako je uvedené vyššie. V prípade spracúvania
osobných údajov na základe Vášho výslovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, tieto
osobné údaje sú spracúvané len po dobu udeleného súhlasu, teda po dobu 3 rokov, ktorý môžete
kedykoľvek odvolať. V prípade ak tak urobíte, tieto osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na
účely, na ktoré bol súhlas udelený.
6.

Čo v prípade, ak nastanú nejaké zmeny v spracúvaní?

V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa tejto „Informácie o spracúvaní osobných údajov pre
uchádzača o zamestnanie“, Vám tieto budú oznámené prostredníctvom dohodnutých
komunikačných prostriedkov.

