
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Menovaný (ďalej len „dotknutá osoba") súhlasí, aby  prevádzkovateľ FPT Slovakia s. r. o. so 
sídlom Južná trieda 6, 040 01 Košice, IČO: 35 883 375 (ďalej len “prevádzkovateľ”) 
archivoval osobné údaje získané pri výberovom konaní. Doba archivácie sú tri roky. Počas 
doby archivácie môže prevádzkovateľ kontaktovať dotknutú osobu v prípade vytvorenia 
vhodnej pracovnej pozície.

Po uplynutí tejto doby bude dotknutej osobe zaslaná žiadosť o poskytnutie opätovného 
súhlasu so spracúvaním osobných údajov. V prípade, ak prevádzkovateľ takúto žiadosť 
nezašle  predmetné osobné údaje budú zlikvidované.

Rozsah archivovaných osobných údajov:

1. Titul, meno, priezvisko 2. Dátum narodenia 3. Trvalé bydlisko 4. Dosiahnuté vzdelanie 5. 
Znalosť jazykov 6. Údaje o vykonaných odborných skúškach 7. Priebeh predchádzajúcich 
zamestnaní (zamestnávateľ, pracovné zaradenia, trvanie zamestnania) 8. Telefónne číslo 9. 
Motivačný list 10. Ostatné údaje uvedené v zaslanom životopise.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

The mentioned person (hereinafter referred to as "the person concerned") gives his / her 
consent that FPT Slovakia s.r.o. with its registered office at Južná trieda 6, 040 01 Košice, 
Company No.: 35 883 375 (hereinafter referred to as the "Operator") to archive his / her data 
acquired during the selection procedure. The archiving period is three years. During the 
archiving, the operator may contact the person concerned in case of formation of an 
appropriate job position.

After expiry of the given period, the person concerned will be sent a request for providing 
a repeated consent with processing of personal data. In case the operator does not send such 
request, the data in question will be destroyed.

Scope of the archived personal data:

1. Title, first name, surname 2. Date of birth 3. Permanent residence 4. Acquired education 5. 
Knowledge of languages 6. Data on the professional examinations carried out 7. History of 
previous employment (employer, employment, duration of employment) 8. Telephone 
number 9. Motivation letter 10. Other data included in the sent CV

The person concerned has the right at any time to withdraw his / her consent. Revocation of 
consent does not affect the lawfulness of processing based on consent prior to its revocation.
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