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Johns Manville – Oznámenie o ochrane osobných údajov žiadateľa o zamestnanie v EÚ  

Platné od: 16. apríla 2019 

Johns Manville Slovakia, a. s., dcérska spoločnosť Johns Manville (spoločne ako „Johns 
Manville“, „my“, „nás“, „náš“), sa zaväzuje plniť naše povinnosti podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) v súvislosti so zhromažďovaním, uchovávaním, 
používaním a iným spracovaním osobných údajov, ktoré sa získavajú počas procesu náboru a 
prijímania zamestnancov.  

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov stanovuje, ako spracúvame osobné údaje v našom 
postavení prevádzkovateľa osobných údajov.  

Aké osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame 

Keď požiadate o prácu v spoločnosti Johns Manville, môžeme o vás zhromažďovať a 
spracovávať nasledujúce informácie.  

• Vaše identifikačné údaje, napríklad vaše meno, adresa, dátum narodenia, pohlavie a 
kontaktné údaje, vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla. 

• Podrobnosti o vašej kvalifikácii, zručnostiach, skúsenostiach a histórii vzdelávania 
a zamestnania, vrátane vašej schopnosti splniť požiadavky na pracovné miesto.  

• Informácie o vašom súčasnom finančnom ohodnotení (mzda, plat), vrátane nárokov na 
odmeny. 

• Údaje, ktoré predkladáte v resumé, životopisoch, listoch, motivačných listoch alebo 
iných písomných materiáloch potrebných na hodnotenie zamestnania. 

• Údaje získané zamestnancami vedúcimi pohovor a náborovými zamestnancami na 
základe interakcií s vami. 

• Ďalšie informácie týkajúce sa vášho zamestnania v spoločnosti Johns Manville. 

V závislosti od druhu práce, o ktorý sa uchádzate, môžeme vykonať osobné previerky. Tieto 
previerky sa môžu týkať akýchkoľvek trestných postihov, ktoré môžete mať. Osobné previerky 
sa vykonávajú v súlade s platnými právnymi predpismi. Pred vykonaním previerky vás 
požiadame o poskytnutie predchádzajúceho súhlasu s previerkou, okrem prípadu, ak takýto 
súhlas zákon nevyžaduje.   

V rámci procesu prijímania zamestnancov nie ste zo zákona ani zmluvne povinní poskytovať 
spoločnosti Johns Manville svoje osobné údaje. Ak však tieto údaje neposkytnete, možno 
nebudeme schopní vašu žiadosť spracovať správne alebo vôbec. 

Ako a prečo používame vaše osobné údaje  

Osobné údaje môžeme spracovať na: 
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• Zhodnotenie vašej vhodnosti na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate, ako aj na 
pracovné pozície, ktoré môžu byť dostupné v budúcnosti. 

• Vykonávanie administratívnych funkcií súvisiacich s náborom zamestnancov. 

• Vykonávanie analýzy našej skupiny žiadateľov o prácu na základe personálnych 
informácií, ktoré poskytnete, aby sme lepšie pochopili, kto sa hlási na pracovné pozície v 
spoločnosti Johns Manville. 

Spracovanie týchto osobných údajov sa vykonáva podľa nasledujúcich právnych základov: 

• Udelili ste súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.  

• Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na 
to, aby sme na vašu žiadosť podnikli kroky pred uzavretím takejto zmluvy.  

• Máme zákonnú povinnosť spracúvať vaše osobné údaje, napríklad v súlade s platnými 
daňovými a inými právnymi predpismi alebo dodržiavať súdny príkaz alebo exekučný 
príkaz. 

• Aby sme chránili životne dôležité záujmy – vaše alebo iných.  

• Máme oprávnený záujem spracúvať vaše osobné údaje. Predovšetkým máme 
oprávnený záujem o nábor vhodných kandidátov a efektívnu správu a riadenie 
zamestnancov. 

Spoločnosť Johns Manville môže spracúvať osobitné kategórie osobných údajov podľa 
požiadaviek a povolení vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov členského štátu. Pred 
spracovaním osobitných kategórií osobných údajov získame váš súhlas, okrem prípadu, ak 
takýto súhlas zákon nevyžaduje.  

V súčasnosti Johns Manville nerobí žiadne rozhodnutia v procese prijímania zamestnancov 
pomocou automatizovaných prostriedkov.  

Ak urobíme podstatnú zmenu v tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, oznámime vám to a 
môžeme tiež zmeniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov. 

Ako môžeme zdieľať vaše osobné údaje 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať:  

• Interne, s našou materskou spoločnosťou, pobočkami, dcérskymi spoločnosťami a 
ďalšími obchodnými jednotkami a oddeleniami v rámci Johns Manville pre naše 
všeobecné obchodné a riadiace účely. Môžu sem patriť napríklad členovia tímu ľudských 
zdrojov a náborového tímu, osoby realizujúce pohovory, manažéri v obchodnej oblasti s 
voľným pracovným miestom a zamestnanci IT, ak je prístup k údajom nevyhnutný na 
plnenie ich úloh. 
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• S tretími stranami, s ktorými spolupracujeme na poskytovaní služieb, ako je hosting, 
podpora a údržba všetkých platforiem používaných pri nábore zamestnancov.  

• Ak by sme vám ponúkli prijatie do zamestnania, s bývalými zamestnávateľmi, aby sme 
mohli získať referencie o vás a s poskytovateľmi vykonávajúcimi osobné previerky, aby 
sme získali všetky potrebné previerky/informácie. 

• Ak sa podieľame na reorganizácii, zlúčení, akvizícii alebo predaji niektorých alebo 
všetkých našich aktív. 

• Aby sme dodržiavali platné zákony alebo chránili naše práva a záujmy. Môžeme 
napríklad sprístupniť vaše osobné údaje, ak zistíme, že takéto sprístupnenie je 
odôvodnene potrebné na dodržanie zákona, ochranu práv, majetku alebo záujmov nás 
alebo iných osôb, alebo na zabránenie podvodom alebo zneužitiu.  

Ako chránime vaše osobné údaje  

Dodržiavame príslušné technické a organizačné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu 
osobných údajov pred neoprávneným zverejnením alebo prístupom, náhodným alebo 
nezákonným zničením, stratou alebo zmenou. Aj keď vynakladáme primerané úsilie na ochranu 
osobných údajov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť osobných údajov získaných alebo uložených v 
elektronickej podobe. 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje  

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je potrebné na plnenie našich povinností 
alebo na dosiahnutie účelu, na ktorý boli informácie zhromaždené, alebo dlhšie ako to povoľujú 
príslušné platné zákony. Vo všeobecnosti budú vaše osobné údaje uchovávané po dobu 
jedného roka od obsadenia pozície, o ktorú ste žiadali, pokiaľ to právne alebo regulačné 
požiadavky nevyžadujú inak.  

Ak je vaša žiadosť o zamestnanie úspešná, osobné údaje zhromaždené počas procesu prijímania 
do zamestnania budú prenesené do vášho osobného spisu a uchované počas doby vášho 
zamestnania. Obdobia, počas ktorých sa budú vaše osobné údaje uchovávať, vám budú 
poskytnuté v novom oznámení o ochrane osobných údajov. 

Prenos osobných údajov 

Ak prenesieme vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), 
zavedieme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa takýto prenos vykonával v súlade s 
platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane údajov. Na zabezpečenie tejto úrovne ochrany 
vašich osobných údajov môže spoločnosť Johns Manville použiť zmluvu o prenose údajov tretej 
strane ako príjemcovi na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou 
komisiou alebo zabezpečiť, aby bol prenos vykonaný do krajiny, ktorá podľa rozhodnutia 
Európskej komisie poskytuje primeranú ochranu osobným údajom alebo, pre USA vykonať 
prenos v rámci tzv. Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.  
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V rámci procesu náboru a prijímania zamestnancov môže spoločnosť Johns Manville preniesť 
vaše osobné údaje do svojho sídla v Spojených štátoch. Johns Manville prijala štandardné 
vnútropodnikové zmluvné doložky, ktoré sa vzťahujú na prenos osobných údajov v rámci našich 
podnikov na celom svete a medzi nimi.  

Ak chcete získať ďalšie informácie o konkrétnom mechanizme, ktorý sme použili na prenos 
vašich osobných údajov, kontaktujte nás. 

Vaše práva a možnosti 

GDPR poskytuje dotknutým osobám EÚ určité práva týkajúce sa ich osobných údajov. Za 
splnenia určitých podmienok máte právo požiadať spoločnosť Johns Manville o: 

• Poskytnutie informácií o našom spracovaní vašich osobných údajov a poskytnutie 
prístupu k vašim osobným údajom. 

• Aktualizáciu alebo opravu nepresností vo vašich osobných údajoch. 

• Vymazanie vašich osobných údajov. 

• Prenos strojovo čitateľnej kópie vašich osobných údajov vám alebo tretej strane podľa 
vášho výberu. 

• Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. 

• Odvolať súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli.  

• Namietať proti našim legitímnym záujmom ako základu pre spracovanie vašich osobných 
údajov. 

• Namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho 
marketingu.  

Tieto žiadosti môžete odoslať e-mailom na adresu privacy@jm.com alebo na nižšie uvedenú 
poštovú adresu. Môžeme od vás požadovať špecifické informácie, ktoré nám pomôžu overiť 
vašu totožnosť pred spracovaním vašej žiadosti. Platné právne predpisy môžu vyžadovať alebo 
nám môžu povoliť odmietnutie vašej žiadosti. Ak odmietneme vašu žiadosť, oznámime vám 
dôvod odmietnutia, pokiaľ to nepodlieha právnym obmedzeniam. Ak chcete podať sťažnosť 
týkajúcu sa nášho používania vašich osobných údajov alebo našej odpovede na vaše žiadosti 
týkajúce sa vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese privacy@jm.com alebo 
predložiť sťažnosť regulačnému orgánu na ochranu osobných údajov vo vašej jurisdikcii (t. j. 
v Slovenskej republike). Informácie o regulačnom orgáne na ochranu osobných údajov nájdete 
na webovej stránke Európskeho výboru pre ochranu údajov na adrese 
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.    

Ako nás kontaktovať 

mailto:privacy@jm.com
mailto:privacy@jm.com
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
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Spoločnosť Johns Manville je možné kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo bežnej pošty 
na tejto adrese:  

Johns Manville Slovakia a.s. 
Strojárenská 1 
917 99 Trnava, Slovensko  
Kontaktná osoba: Alexandra Hudecová 
Telefón: +421 918 346 605 
E-mail: Alexandra.hudecova@jm.com 
 
Johns Manville 
717 17th Street  
Denver, CO 80202, USA 
Kontaktná osoba:  Cynthia Ryan, Senior Vice President and General Counsel 
Telefón: 303-978-2229 
E-mail: Cynthia.ryan@jm.com 
 


