Johns Manville – Oznámenie o ochrane osobných údajov žiadateľa o zamestnanie v EÚ
Aktualizované: marec 2021
Spoločnosť Johns Manville Slovakia, a.s., dcérska spoločnosť spoločnosti Johns Manville (ďalej
spoločne len „Johns Manville“, „my“, „nás“ vo všetkých gramatických tvaroch), sa zaväzuje plniť
svoje povinnosti podľa všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane údajov (ďalej len
„GDPR“) v súvislosti so zhromažďovaním, uchovávaním, používaním a ďalším spracúvaním
osobných údajov získaných počas procesu náboru a prijímania do zamestnania.
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov stanovuje, ako spracúvame osobné údaje EÚ v
úlohe prevádzkovateľa údajov v procese náboru a prijímania do zamestnania. Tiež tam nájdete,
ako môžete uplatniť svoje práva (vrátane práva namietať proti určitým činnostiam spracovania).
Ďalšie informácie o vašich právach a o tom, ako ich môžete uplatniť, sú uvedené v časti „Vaše
práva a voľby“ nižšie.
Upozorňujeme, že v rámci nášho procesu náboru a výberu poskytneme vaše osobné údaje
nadriadenému pracovníkovi (nadriadeným pracovníkom) zodpovednému za pozíciu, o ktorú sa
uchádzate. V závislosti od pozície to môže znamenať, že vaše osobné údaje poskytneme
nadriadeným pracovníkom zamestnaným iným subjektom spoločnosti Johns Manville vrátane
subjektov spoločnosti Johns Manville nachádzajúcich sa mimo Európskeho hospodárskeho
priestoru (ďalej len „EHP“). Napríklad v prípade určitých pozícií môžeme vaše osobné údaje
poskytnúť nadriadeným pracovníkom, ktorí sa nachádzajú v našom sídle v USA. Pri poskytovaní
osobných údajov nadriadeným pracovníkom zamestnaným v inom subjekte ako Johns Manville
Europe GmbH bude spoločnosť Johns Manville Europe GmbH a iný subjekt spoločnosti Johns
Manville konať ako spoloční prevádzkovatelia vašich osobných údajov.
Aké osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame
Keď sa uchádzate o prácu v spoločnosti Johns Manville, môžeme o vás zhromažďovať a spracúvať
nasledujúce informácie:
•

vaše identifikačné údaje, napríklad vaše meno, adresu, dátum narodenia, pohlavie a
kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla,

•

podrobnosti o vašej kvalifikácii, zručnostiach, skúsenostiach a histórii vzdelania a
zamestnania vrátane vašej schopnosti splniť požiadavky na pracovnú pozíciu,

•

informácie o vašej aktuálnej mzde vrátane nárokov na benefity,

•

údaje, ktoré odošlete v životopisoch, listoch, písomných formulároch alebo iných
písomných materiáloch potrebných na hodnotenie zamestnania,

•

údaje vytvorené pracovníkmi vedúcimi pohovor a náborovými pracovníkmi na základe
interakcií s vami,

•

ďalšie informácie, ktoré sa inak týkajú vášho zamestnania v spoločnosti Johns Manville.

V závislosti od pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate, môžeme vykonávať osobné previerky.
Tieto previerky sa môžu týkať všetkých rozsudkov v trestných veciach, ktoré sa vás týkajú. Osobné
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previerky sa vykonávajú v súlade s platnými právnymi predpismi. Pred vykonaním osobnej
previerky získame váš predchádzajúci súhlas, pokiaľ sa takýto súhlas nevyžaduje podľa právnych
predpisov.
Nemáte žiadnu zákonnú ani zmluvnú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje spoločnosti Johns
Manville počas náborového procesu. Ak však tieto informácie neposkytnete, pravdepodobne
nebudeme môcť spracovať vašu žiadosť správne alebo vôbec.
Ako a prečo používame vaše osobné údaje
Osobné údaje môžeme spracúvať na:
•

posúdenie vhodnosti vášho zamestnania v pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate, ako aj
budúcich úloh, ktoré môžu z pracovnej pozície vyplynúť,

•

výkon administratívnych funkcií súvisiacich s náborom,

•

výkon analýzy našej databázy uchádzačov na základe vami poskytnutých náborových
informácií na lepšie pochopenie, kto sa uchádza o pozície v spoločnosti Johns Manville.

Naše spracovanie takýchto osobných údajov sa vykonáva podľa nasledujúcich právnych
základov:
•

súhlasili ste s používaním vašich osobných údajov,

•

spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v 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 dodržiavať platné
daňové a iné štátne nariadenia alebo dodržiavať súdny príkaz alebo záväznú žiadosti
orgánov presadzovania práva,

•

na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo záujmov iných,

•

máme oprávnený záujem používať vaše osobné údaje. Máme najmä oprávnený záujem
vykonať nábor vhodných pracovníkov a na efektívnej správe a riadení zamestnancov.

Spoločnosť Johns Manville môže spracúvať osobitné kategórie osobných údajov, ako to vyžadujú
a povoľujú platné právne predpisy členského štátu. Pred spracovaním osobitných kategórií
osobných údajov získame váš súhlas, pokiaľ sa takýto súhlas nevyžaduje podľa právnych
predpisov.
V súčasnosti spoločnosť Johns Manville nerobí žiadne rozhodnutia v procese prijímania do
zamestnania automatizovanými prostriedkami.
Ak vykonáme podstatnú zmenu v spôsobe spracovania vašich osobných údajov, budeme vás o tom
informovať a môžeme tiež zmeniť toto oznámenie o ochrane osobných údajov.
Ako môžeme poskytovať vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje môžeme poskytovať:
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•

interne s našou materskou spoločnosťou, pridruženými spoločnosťami, dcérskymi
spoločnosťami a inými obchodnými jednotkami a oddeleniami v rámci spoločnosti Johns
Manville na účely riadenia všeobecného podnikania a pracovnej sily. Môže to zahŕňať
napríklad členov oddelenia ľudských zdrojov a náborového tímu, pracovníkov vedúcich
pohovor a zapojených do náborového procesu, nadriadených pracovníkov v obchodnej
oblasti s voľným pracovným miestom a zamestnancov IT, ak je prístup k údajom potrebný
na vykonávanie ich úloh.

•

tretím stranám, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní služieb, napríklad hosting,
podpora a údržba akýchkoľvek náborových platforiem.

•

Ak vám ponúkneme zamestnanie prostredníctvom bývalých zamestnávateľov, aby sme
získali o vás referencie (ak máme primeraný záujem na overení vašich informácií a je to
potrebné na účely overenia alebo ak ste nám umožnili kontaktovať svojho bývalého
zamestnávateľa) a prostredníctvom poskytovateľov osobných previerok na získanie
potrebných osobných previerok v rozsahu, v akom sú takéto previerky osôb povolené
platnými právnymi predpismi a potrebné na posúdenie vašej vhodnosti pre úlohu/pracovnú
pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

•

ak sa podieľame na reorganizácii, zlúčení, akvizícii alebo predaji niektorých alebo
všetkých našich aktív, môžeme poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnemu predajcovi
alebo kupujúcemu (a/alebo jeho poradcom). Príjemca osobných údajov bude údaje
spracúvať podľa tohto oznámenia a/alebo poskytne dodatočné oznámenie v súlade s
platnými právnymi predpismi.

•

za účelom dodržiavania platných právnych predpisov alebo ochrany našich práv a
záujmov. Môžeme napríklad zverejniť vaše osobné údaje, ak zistíme, že takéto zverejnenie
je odôvodnene nevyhnutné na dodržiavanie právnych predpisov, ochranu našich práv alebo
práv iných osôb, majetku alebo záujmov alebo na zabránenie podvodom alebo zneužitiu.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na plnenie našich povinností
alebo na dosiahnutie účelov, na ktoré boli informácie zhromaždené, alebo ako to umožňujú platné
právne predpisy. Vo všeobecnosti budú údaje z vašej žiadosti uložené po dobu jedného roka po
ukončení pozície, na ktorú ste sa prihlásili, pokiaľ to právne alebo regulačné požiadavky
nevyžadujú inak.
Ak bude vaša žiadosť o zamestnanie úspešná, osobné údaje zhromaždené počas náborového
procesu budú prenesené do vášho osobného spisu a uchované počas vášho zamestnania. Obdobia,
počas ktorých budú vaše údaje uchovávané, vám budú poskytnuté v novom oznámení o ochrane
osobných údajov.
Prenosy osobných údajov
V rámci procesu náboru a prijímania zamestnancov môžu byť vaše údaje prenesené, uložené a
spracované v inej krajine, ako je krajina, v ktorej ste zamestnaný/-á alebo prijatý/-á do
zamestnania, vrátane krajín mimo EÚ.
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Zaviedli sme primerané bezpečnostné opatrenia (ako napríklad zmluvné záväzky) v súlade s
platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, aby sme zabezpečili, že vaše údaje budú
primerane chránené. Ak chcete získať viac informácií o vhodných ochranných opatreniach,
obráťte sa na nás prostredníctvom nižšie uvedených údajov.
S cieľom zabezpečiť prenos týchto údajov v súlade s právnymi požiadavkami vrátane nariadenia
GDPR spoločnosť, spoločnosť JM a ostatné dcérske spoločnosti JM v EÚ uzatvorili
medzipodnikovú dohodu zahŕňajúcu zmluvné doložky schválené Európskou komisiou
(štandardné zmluvné doložky). Dohoda medzi spoločnosťami stanovuje právne požiadavky na
používanie údajov spoločnosťou JM a opisuje technické a organizačné opatrenia, ktoré
spoločnosť JM používa na ochranu a zabezpečenie údajov. V prípade prenosu do USA Európska
komisia v súčasnosti nerozhodla o primeranosti v zmysle článku 45 ods. 1 nariadenia GDPR. To
znamená, že Európska komisia ešte nestanovila, že úroveň ochrany údajov v USA zodpovedá
úrovni ochrany údajov v rámci Európskej únie podľa článku 6 nariadenia GDPR. Nariadenie
GDPR vyžaduje takzvané primerané záruky na prenos údajov do takejto tretej krajiny, ako je
napríklad USA. Záruky sú napríklad štandardné zmluvné doložky (Standard Contractual Clauses,
ďalej len „SCC“) a záväzné podnikové pravidlá schválené dozorným orgánom (Binding
Corporate Rules, ďalej len „BCR“). Vzhľadom na rozhodnutie Európskeho súdu (European
Court of Justice, ďalej len „CJEU“) vydané v júli 2020, existujúce SSC spoločnosti JM USA
týkajúce sa prenosu údajov do USA neposkytuje absolútnu záruku, že ochrana vašich osobných
údajov v USA zodpovedá úrovni ochrany v Európskej únii. Na účely prenosu vašich údajov do
USA z dôvodu služieb zákazníkom, obchodných operácií, komunikácie a núdzových situácií,
vyšetrovania dodržiavania predpisov, presadzovania a ochrany zákonných práv a nárokov
akéhokoľvek subjektu spoločnosti JM a vzdelávania a odbornej prípravy, spoločnosť JM zakladá
prenos údajov na ktoromkoľvek z vyššie uvedených právnych základov a v niektorých prípadoch
na vašom súhlase.
Vaše práva a voľby
Nariadenie GDPR poskytuje dotknutým osobám EÚ určité práva týkajúce sa ich osobných údajov.
Za určitých podmienok máte právo požiadať spoločnosť Johns Manville o:
•

poskytnutie informácií o spracovaní vašich osobných údajov a poskytnutie prístupu k
vašim osobným údajom,

•

aktualizáciu alebo opravu nepresností vo vašich osobných údajoch,

•

odstránenie vašich osobných údajov,

•

prenos strojovo čitateľnej kópie vašich osobných údajov vám alebo tretej strane podľa
vášho výberu,

•

obmedzenie spracovania vašich osobných údajov,

•

odvolanie súhlasu, ktorý ste nám predtým dali,

•

vyslovenie námietky spoliehať sa na naše oprávnené záujmy ako základu pre spracovanie
vašich osobných údajov,
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•

vyslovenie námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho
marketingu.

Tieto žiadosti je možné podať e-mailom na adrese privacy@jm.com alebo na našu poštovú adresu
uvedenú nižšie. Môžeme od vás požadovať konkrétne informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť
vašu totožnosť pred spracovaním vašej žiadosti. Platné právne predpisy môžu vyžadovať alebo
povoliť, aby sme vašu žiadosť odmietli. Ak odmietneme vašu žiadosť, povieme vám dôvod na
základe právnych obmedzení. Ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa nášho používania
vašich osobných údajov alebo našu odpoveď na vaše žiadosti týkajúce sa vašich osobných údajov,
môžete nás kontaktovať na adrese privacy@jm.com alebo podať sťažnosť regulačnému úradu pre
ochranu údajov vo vašej jurisdikcii (Slovensko). Informácie o regulačnom úrade pre ochranu
údajov nájdete na webovej stránke Európskeho výboru pre ochranu údajov na adrese
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
Ako nás kontaktovať
Na spoločnosť Johns Manville sa môžete obrátiť e-mailom alebo bežnou poštovou zásielkou
zaslanou na túto adresu:
Johns Manville Slovakia a.s.
Strojárenská 1
917 99 Trnava, Slovensko
Kontaktné miesto: Alexandra Hudecová
Telefón: +421 918 346 605
E-mail: Alexandra.hudecova@jm.com
Johns Manville
717 17th Street
Denver, CO 80202, USA
Kontaktné miesto: Hlavný úradník pre ochranu osobných údajov
Telefón: 1-866-256-1943
E-mail: privacy@jm.com
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