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Oznámenie o spracovávaní osobných údajov uchádzačov  
o zamestnanie 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov uchádzačov o zamestnanie 

V tomto Oznámení sú uvedené informácie o spracovaní Vašich osobných údajov zo strany Volvo 
Group, v rámci ktorej spoločnosť, v ktorej sa uchádzate o pracovnú pozíciu a/alebo Náborové 

oddelenie Volvo (ďalej len "spoločnosť VOLVO"), vystupuje ako Prevádzkovateľ osobných údajov. 

Spoločnosť VOLVO potrebuje spracovať Vaše osobné údaje na vytvorenie Vášho používateľského 
účtu a/alebo správu Vašej žiadosti o zamestnanie vo Volvo Group.  

Spoločnosť VOLVO môže spracovávať Vaše osobné údaje aj v prípade, ak ste boli v minulosti alebo 
v súčasnosti zamestnaný vo Volvo Group alebo ste pre Volvo Group pracovali ako konzultant. 
V takomto prípade si prečítajte naše Oznámenie o spracovávaní osobných údajov zamestnancov 
alebo konzultantov.  

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa osobných údajov a Úradníka pre 
ochranu osobných údajov 

V tomto Vyhlásení sa nachádzajú informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov spoločnosťou 
VOLVO. Spoločnosť VOLVO je zodpovedná za spracovanie Vašich osobných údajov podľa platných 
zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov.  

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte Úradníka pre 
ochranu osobných údajov VOLVO na e-mailovej adrese DPO_Office@volvo.com alebo telefonicky: 
AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Švédsko alebo 
+46 (0)31 66 00 00  

Aké kategórie osobných údajov spracováva spoločnosť VOLVO? 

Spoločnosť VOLVO spracováva nasledujúce kategórie osobných údajov.  

- Osobné údaje, napríklad meno, dátum narodenia, pohlavie, národnosť, preferovaný jazyk, 
fotografia 

- Kontaktné údaje, napríklad adresa domov, e-mail, telefónne číslo 

- Zdravotné údaje, napríklad výsledky zdravotných vyšetrení, výsledky testov na užívanie drog 
(ak sa používajú) 

- Údaje o pracovných kompetenciách, napríklad životopis, záznamy o školeniach a odbornej 
príprave  

Týmto Vás výslovne upozorňujeme, že zdravotné údaje, ak sa zbierajú, sa považujú za údaje 
osobitnej kategórie v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov a zaobchádzať sa s nimi 
bude s najvyššou opatrnosťou. 
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Právny základ a účel spracovávania osobných údajov 

Spoločnosť VOLVO spracováva Vaše osobné údaje 1) na administratívne účely, napríklad 
na spracovanie a vyhodnotenie Vašej žiadosti o zamestnanie a vytvorenie a správu Vášho 
používateľského účtu; a 2) na náborové účely, ktorých cieľom je nájsť správneho uchádzača pre danú 
voľnú pracovnú pozíciu. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov na účel 1 a 2 vyššie je 
skutočnosť, že spoločnosť VOLVO má legitímny záujem prevádzkovať organizovaný systém 
na správu uchádzačov o pracovné pozície a realizovať výkon náborových činností tak, aby sa 
vo Volvo Group zabezpečila a udržiavala kvalifikovaná pracovná sila.  

Pri zvažovaní legitímnych záujmov VOLVO a Vašich záujmov a základných práv a slobôd sa do úvahy 
vzala skutočnosť, že proces prijímania uchádzačov nevyhnutne zahŕňa aj spracovanie ich osobných 
údajov, a že uchádzač chápe a akceptuje túto skutočnosť už pri predkladaní svojej žiadostí 
o zamestnanie v spoločnosti VOLVO. Spoločnosť VOLVO by nebola schopná dosiahnuť svoje vyššie 
uvedené legitímne záujmy bez spracovania osobných údajov o žiadateľoch. Spoločnosť VOLVO 
spracováva získané osobné údaje s úctou a v súlade s princípmi retenčnej a prístupovej politiky 
VOLVO.  Spoločnosť VOLVO nespracováva žiadne iné informácie ako tie, ktoré sú potrebné 
pre náborový proces, pričom tieto osobné údaje nebudú v budúcnosti použité na žiadne iné účely, ak 
s ich použitím nebudete výslovne súhlasiť. Z tohto dôvodu spoločnosť VOLVO považuje spracovanie 
Vašich osobných údajov za kompatibilné so záujmom stať sa zamestnancom spoločnosti VOLVO, 
pričom spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO nepredstavuje porušenie Vašich 
práv a slobôd.  

Vo výnimočných prípadoch, a iba vtedy, keď nie je možné použiť iný právny základ, Vás môže 
spoločnosť VOLVO požiadať o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Ak sa používa takýto 
súhlas, môžete ho kedykoľvek zrušiť, čo však nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania osobných 
údajov na základe Vášho súhlasu pred jeho zrušením z Vašej strany. Na zrušenie Vášho súhlasu 
kontaktujte Úradníka pre ochranu osobných údajov spoločnosti VOLVO pomocou vyššie uvedených 
kontaktných údajov. 

Odkiaľ spoločnosť VOLVO získava Vaše osobné údaje? 

Spoločnosť VOLVO získava Vaše osobné údaje v prvom rade od Vás alebo od tretej strany, na ktorú 
ste nás odkázali, aby nám poskytla Vaše osobné údaje. Niektoré osobné údaje, napríklad interné 
referenčné ID, môžu byť automaticky generované z IT systému VOLVO.  

Čo sa stane, ak spoločnosti VOLVO neposkytnete žiadne osobné údaje? 

Osobné údaje sú nevyhnutnou požiadavkou pre spracovanie Vašej žiadosti, ktorú spoločnosť VOLVO 
nemôže spracovať a zvážiť, pokiaľ jej neposkytnete požadované osobné údaje. 

Ako bude spoločnosť VOLVO používať Vaše osobné údaje? Dôjde k ich transferu 
mimo EÚ/EHP? 

Spoločnosť VOLVO nezverejňuje Vaše osobné údaje subjektom mimo skupiny Volvo Group, pokiaľ 
ich zverejnenie nie je požadované zo zákona alebo zákonných predpisov. Ak je to potrebné 
na splnenie účelu spracovania osobných údajov, spoločnosť VOLVO môže zverejniť Vaše osobné 
údaje iným spoločnostiam vo Volvo Group, vrátane spoločností mimo Európskej únie alebo 
Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak je to potrebné na splnenie účelu spracovania osobných 
údajov, spoločnosť VOLVO môže zverejniť Vaše osobné údaje dodávateľom tretích strán, vrátane 
dodávateľov mimo EÚ/EHP.  
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Spoločnosť VOLVO zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa požiadaviek 
v platných právnych predpisoch o ochrane osobných údajov. Napríklad, do tejto oblasti môže spadať 
použitie medzipodnikových zmlúv alebo zmlúv na externé spracovanie osobných údajov na základe 
schváleného znenia Štandardných zmluvných klauzúl alebo iniciatívy EU-US Privacy Shield alebo 
iných mechanizmov, ktoré boli uznané alebo schválené príslušnými orgánmi. Ak máte akékoľvek 
otázky týkajúce sa transferu svojich osobných údajov, obráťte sa na Úradníka pre ochranu osobných 
údajov spoločnosti VOLVO. 

Ako dlho bude spoločnosť VOLVO uchovávať Vaše osobné údaje? 

Do ukončenia náborového procesu, a dva (1) rok (alebo dlhšie v závislosti od platných 
pracovnoprávnych predpisov) v prípade možného sporu (napr. z dôvodu diskriminácie). Ak poskytnete 
svoj súhlas na uchovanie osobných údajov pre budúce náborové potreby, tieto údaje budú uložené 
do doby, kým nezanikne dôvod pre nábor žiadateľa a/alebo kým tento súhlas nezrušíte. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 

Od spoločnosti VOLVO máte právo žiadať informácie o osobných údajoch, ktoré o Vás spracovala, 
a získať prístup k týmto osobným údajom. Zároveň máte právo požiadať o opravu Vašich chybných 
osobných údajov a vymazanie Vašich osobných údajov. Ďalej máte právo požiadať o obmedzenie 
spracovania Vašich osobných údajov a požiadať spoločnosť VOLVO o obmedzenie ich spracovania 
za určitých okolností. Máte právo vyjadriť nesúhlas so spracovaním osobných údajov na základe 
legitímnych záujmov alebo na účely priameho marketingu. Máte právo na prenositeľnosť údajov 
(prenos Vašich osobných údajov inému Prevádzkovateľovi osobných údajov), ak ste pre spracovanie 
Vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO vydali súhlas alebo sa spracovávajú na základe 
zmluvných povinností a ich spracovanie je zautomatizované.  

Zároveň máte právo podať sťažnosť na spracovanie Vašich osobných údajov spoločnosťou VOLVO 
na úrad pre dohľad nad spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie o týchto právach a ich 
používaní Vám poskytne Úradník pre ochranu osobných údajov VOLVO. 


