
Oznamovacia povinnosť – spracovanie osobných údajov potrebné 
pre budúce náborové procesy 

V súlade s čl. 13 Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR/RODO) by sme vás chceli 

informovať, že:  

1) Správcom vašich osobných údajov je: 

Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. so sídlom na ul. Postępu 18, 02-676 

Varšava, zapísaná v Národnom súdnom registri pod číslom 0000288135, DIČ (NIP): 

6762355756, e-mailová adresa:  biuro@aldesa.pl,  

Aldesa Polska Services sp. z o.o. so sídlom na ul. Postępu 18, 02-676 Varšava, 

zapísaná v  Národnom súdnom registri pod číslom 0000287883, DIČ (NIP): 

676-235-6224, e-mailová adresa: biuro@aldesa.pl, 

Aldesa Nowa Energia sp. z o.o. so sídlom na ul. Postępu 18, 02-676 Varšava, 

zapísaná v  Národnom súdnom registri pod číslom 0000287686, DIČ (NIP): 

6762356201, e-mailová adresa:  biuro@aldesa.pl,  

Každá z nich ďalej len ako „spoločnosť“. 

Grupo Aldesa S.A. so sídlom na ul. Bahia de Pollensa 13, E-28042 Madrid, 

Španielsko, e-mailová adresa: grupo-aldesa@aldesa.es, ďalej len ako „Grupo 

Aldesa S.A.“ 

2) Dozorného úradníka pre ochranu osobných údajov určeného spoločnosťou možno 

kontatovať na e-mailovej adrese: iod@aldesa.pl; 

3) Dozorného úradníka pre ochranu osobných údajov určeného spoločnosťou Grupo 

Aldesa S.A. možno kontaktovať na e-mailovej adrese: protecciondedatos@aldesa.es; 

4) Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané za účelom:  

• realizácie budúcich náborových procesov správcom v súlade s čl. 6 ods. 1 Zákona 

o ochrane osobných údajov – GDPR (na základe súhlasu so spracovaním); 

• plnenia povinností vyplývajúcich zo Zákona o ochrane osobných údajov (GDPR), 

napr. v oblasti vytvárania registrov a záznamov – podľa čl. 6 ods. 1 písmeno c) 

Zákona o  ochrane osobných údajov – GDPR (povinnosť vyplývajúca zo zákona) 

a  čl. 6 ods. 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov – GDPR (legitímny 

záujem správcu osobných údajov); legitímnym záujmom spoločnosti je napríklad 

vedomosť o  tom, ktoré osoby odvolali svoj súhlas so spracovaním osobných 

údajov; 
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5) Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

legálnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na zákalde súhlasu pred jeho odvolaním; 

6) Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, avšak poskytovanie údajov ako: meno 

a priezvisko, dátum narodenia, údake zo zmluvy, informácie o dosiahnutom vzdelaní 

a predošlom a súčasnom zamestnaní – je potrebné k účasti na budúcich náborových 

procesoch (bez týchto údajov nie je možná účasť v náborovom konaní). Poskytovanie 

iných údajov ako tých, ktoré sú uvedené vyššie, závisí od vášho posúdenia, pretože 

správca ich nevyžaduje; 

7) Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatickom rozhodovaní ani profilovaní; 

8) Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté hostingovej spoločnosti, spoločnostiam 

v  rámci Aldesa Group, poskytovateľom náborových služieb; môžeme byť povinní, 

napríklad na základe právneho predpisu, poskytnúť vaše osobné údaje súkromným 

alebo verejným subjektom; 

9) Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín; 

10)Vaše osobné údaje budú uchovávané:  

• po dobu 6 mesiacov – v  súvislosti s  osobnými údajmi spracúvanými za účelom 

realizácie budúcich náborových procesov po dohode o  účasti na budúcich 

náborových procesoch; 

• do momentu podania námietky alebo do dosiahnutia účelu spracúvania – 

v  súvislosti s  osobnými údajmi spracúvanými na základe legitímneho záujmu 

správcu osobných údajov  

11)Máte právo na prístup k  vašim osobným údajom, právo na ich opravovanie, 

vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, vyjadrenie námietky s  ich spracovaním 

a  právo na prenos údajov; v  prípade akýchkoľvek otázok vás žiadame, aby ste 

kontaktovali osobu zodpovednú za spracovanie osobných údajov : MENO + 

PRIEZVISKO, právne oddelenie spoločnosti ALDESA, e-mail: iod@aldesa.pl 

ALEBO 

Odvolanie udeleného súhlasu a  uplatnenie si práv uvedených vyššie alebo 

kontaktovanie osôb oprávnených na spracovanie osobných údajov je možné 

písomne listom adresovaným na spoločnosť Aldesa Construcciones Polska sp. 

z o.o. alebo e-mailom na iod@aldesa.pl. 

12)V  prípade, že si myslíte, že vaše osobné údaje boli spracované nezákonne, máte 

právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky.  
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