Ako dotknutá osoba pred zadaním osobných údajov vyhlasujete, že všetky vami uvedené Osobné
údaje sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné a dávate (tam kde je to aplikovateľné) svoj dobrovoľný
súhlas spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. USSK), Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice,
Slovenská republika, IČO: 36 199 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, číslo
zápisu: Odd.: Sro, vložka č. 11711/V na ich spracúvanie vrátane cezhraničného prenosu do tretej
krajiny, ktorá v celistvosti nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V prípade, že
osobné údaje zadávate s cieľom uchádzať sa o konkrétnu pracovnú pozíciu Prevádzkovateľ
nepotrebuje od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním osobných údajov ( § 10 ods. 3 pís. b) Zákona
– spracúvanie v tzv. predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou). Zároveň si skôr ako zadáte svoje
osobné údaje do nášho systému, prečítajte prosím náš oznam o spracúvaní ochrane osobných
údajov. (link)
OZNAM O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracovanie osobných údajov, účel a rozsah
Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. (USSK), Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská
republika, IČO: 36 199 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, číslo zápisu: Odd.:
Sro, vložka č. 11711/V (ďalej len Prevádzkovateľ alebo USSK) spracúva ako Prevádzkovateľ vo svojich
informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb v súlade s platnými právnymi predpismi.
Informačné systémy sú definované v § 4 ods. 3 pís. b) č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov(ďalej aj ako “Zákon“ ) a vo všeobecnosti sú to automatizované alebo
neautomatizované systémy, v ktorých sú spracúvané osobné údaje.
USSK ako Prevádzkovateľ vo všeobecnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb:
a) za účelom splnenia si povinností vyplývajúcich z priamo vykonateľného právne záväzného aktu
Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo slovenských
zákonov. V takýchto prípadoch Prevádzkovateľ nepotrebuje od dotknutej osoby súhlas so
spracúvaním osobných údajov ( § 10 ods. 3 pís. b) Zákona – spracúvanie v tzv. predzmluvných
vzťahoch s dotknutou osobou – reakcia na konkrétnu pracovnú ponuku).
b) na základe dobrovoľného súhlasu (napríklad ak dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi
osobné údaje za účelom zaradenia do databázy možných uchádzačov o pracovnú pozíciu).
Dotknutá osoba (tam kde je to s ohľadom na vyššie uvedené aplikovateľné) pred zadaním osobných
údajov do systému dáva svoj dobrovoľný súhlas spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. na ich spracúvanie,
zaradenie do databázy a zároveň vyhlasuje, že všetky uvedené Osobné údaje sú pravdivé a aktuálne.
Tento súhlas je platný po dobu trvania účelu spracúvania a po dobu lehoty uloženia stanovenej
v súlade s internými predpismi USSK resp. príslušnými právnymi predpismi a môže byť kedykoľvek
odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu na adresu sídla USSK.
Osobné údaje, ktoré sú dotknutou osobou do systému o uchádzanie sa o zamestnanie vložené sú
Prevádzkovateľom spracúvané v IS Personalistika a Mzdy a za účelom zaradenia do databázy
uchádzačov o zamestnanie a výkonu náboru a výberu zamestnancov.
Údaje zadané uchádzačom o zamestnania do systému a/alebo uvedené v životopise a/alebo
motivačnom liste sú tzv. Zoznamom spracúvaných osobných údajov v zmysle § 15 ods. 1 pís. d) Zákona.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poveriť spracúvaním údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľov.
USSK ako Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám a nesprístupňuje
príjemcom s výnimkou, ak táto povinnosť vyplýva pre Prevádzkovateľa (USSK) z osobitných právnych
predpisov.

S ohľadom na globálny charakter spoločnosti USSK, dochádza pri vybraných osobných údajoch,
zadaných do systému, k prenosu a ich spracúvaniu spoločnosťou United States Steel Corporation, so
sídlom 600 Grant Street, Pittsburgh, Pennsylvania, 15219-2800 USA, zapísaná v Delaware, USA, IČO:
3396733, DIČ: 25-1897152 pričom dochádza k cezhraničnému prenosu do tretej krajiny, ktorá v
celistvosti nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to najmä za účelom vykonania
due diligence procesu (v neskorších štádiách výberu zamestnanca z pomedzi uchádzačov o
zamestnanie).
Cezhraničný prenos a spracúvanie sú riadené pravidlami určenými v Zmluvách o prenose
a
spracúvaní osobných údajov obsahujúcich tzv. štandardné zmluvné doložky tak, ako boli vytvorené
a prijaté Európskou Komisiou za účelom zaručenia primeranej úrovne ochrany osobných údajov pri ich
cezhraničnom prenose alebo inými platnými primeranými zárukami na zabezpečenie primeranej
úrovne ochrany osobných údajov.
Spoločnosť USSK v zmysle § 20 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov disponuje
vypracovaným Bezpečnostným projektom, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Vymedzuje rozsah
a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík
pôsobiacich na informačný systém.
Osobné údaje sú spracúvané oprávnenými osobami s riadnym poučením (§ 21 Zákona).
Práva dotknutých osôb
1. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov
v
informačnom systéme Prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje Prevádzkovateľa,
identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah
spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti
alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak Prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu
zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje
na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné,
g) doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
h) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
i) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
2. Práva dotknutých osôb podľa bodu 1 písm. e) a f) je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie
vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby,
alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
3. Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad,
majú právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov, vrátane ich
poskytnutia tretím stranám na iné účely na aké boli pôvodne získané so súhlasom dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ posúdi vyššie uvedené námietky v súlade s aplikovateľným právom.
4. Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad,
kedykoľvek u Prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by
malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe
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úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať
Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej
formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu
úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci Prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania
a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:
a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú
elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť Prevádzkovateľovi
najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice
je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b).
d) Dotknutá osoba sa v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môže
obrátiť na Právny úsek – Oddelenie Compliance a špeciálne projekty: Mgr. Evu Durzóovú – tel:
+421556739589 alebo JUDr. Silviu Šulcovú - tel: +421556734931.
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných
údajov.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť
zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže
uplatniť osoba blízka.
Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním
osobných údajov.

USSK si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto dokumentu.

