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Recruitment Privacy Statement 

 
Vyhlásenie o ochrane súkromia a osobných údajov pri nábore pracovníkov 
Spoločnosť Inalfa Roof Systems Group B.V. (a jej pridružené spoločnosti a pobočky, 
ďalej len „spoločnosť Inalfa“) berú na vedomie, že vaše súkromie a osobné údaje sú 
pre vás dôležité. Spoločnosť Inalfa sa dôrazne zaväzuje rešpektovať vaše súkromie a 
chrániť vaše osobné údaje. Zaviedli sme technické a organizačné opatrenia na 
ochranu vašich osobných údajov pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným 
prístupom. Neustále zlepšujeme svoje bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili 
vaše súkromie a zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov. 
 
Týmto Vyhlásením o ochrane súkromia a osobných údajov pri nábore pracovníkov vás 
chceme informovať, ako spoločnosť Inalfa spracúva a chráni vaše osobné údaje. Toto 
Vyhlásenie o ochrane súkromia a osobných údajov pri nábore pracovníkov sa 
príležitostne bude meniť, aby bolo v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
Spoločnosť Inalfa vás vyzýva, aby ste pravidelne navštevovali jej webovú stránku 
www.inalfacareers.com (stránku Kariéra v spoločnosti Inalfa, ktorá umožňuje 
uchádzať sa o voľné pracovné miesta) a overovali si, či v tomto vyhlásení nedošlo k 
zmenám, pretože vás o nich nebudeme vopred informovať. 
 
Čo sa rozumie pod pojmom osobné údaje?  
Osobné údaje sú všetky informácie, vďaka ktorým vás môžu identifikovať ako fyzickú 
osobu, je to napríklad vaše krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a 
krajina bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo. 
 
Vaše osobné údaje môžeme získať aj prostredníctvom dokumentov, ktoré pošlete 
spoločnosti Inalfa, napríklad životopis (v ktorom sú uvedené informácie o vašom 
vzdelaní a predchádzajúcich pracovných pozíciách), ako aj pri vašej návšteve webovej 
stránky Kariéra v spoločnosti Inalfa (tak môžeme získať vašu IP adresu, informácie o 
vašom online správaní a súbory cookies). 
 
Kedy bude spoločnosť Inalfa získavať a spracúvať vaše osobné údaje?  
Ak sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti Inalfa prostredníctvom webovej stránky 
Kariéra v spoločnosti Inalfa, spoločnosť Inalfa získa a spracuje vaše osobné údaje, 
ktoré ste jej poslali (napríklad prostredníctvom webových formulárov, priloženého 
životopisu alebo iných priložených dokumentov). Spoločnosť Inalfa taktiež 
zhromažďuje a spracúva osobné údaje získané vďaka osobnému kontaktu, cez 
telefonické hovory, kontaktné formuláre a e-maily. 
 
Spoločnosť Inalfa uplatňuje zásadu nezisťovať citlivé osobné údaje uchádzačov, ako 
sú údaje o rase a etnickom pôvode, politických názoroch, zdravotnom stave, 
vierovyznaní a sexuálnej orientácii. 
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Za akým účelom bude spoločnosť Inalfa získavať a spracúvať vaše osobné 
údaje? 
Spoločnosť Inalfa bude získavať a spracúvať vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli, 
len za účelom náboru a výberového konania a v súlade s platnou legislatívou 
týkajúcou sa ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje sa budú používať pri 
posudzovaní vašej žiadosti o zamestnanie (a dokumentov, ktoré ste k žiadosti 
priložili). Spoločnosť Inalfa použije vaše osobné údaje aj pri zasielaní odpovede na 
vašu žiadosť a pozvánky na pohovor. 
 
Okrem toho bude spoločnosť Inalfa spracúvať vaše osobné údaje na nasledujúce 
účely: 
 
 podpora: aby sme vás zastihli a mohli reagovať na vaše otázky a komentáre, ktoré 

sme od vás dostali prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov a/alebo 
kontaktného formulára na webovej stránke Kariéra v spoločnosti Inalfa; 

 vývoj a analýza: za účelom ďalšieho vývoja a zlepšovania webovej stránky Kariéra 
v spoločnosti Inalfa v oblasti štatistickej analýzy, napríklad anonymného 
vyhodnocovania reakcií na voľné pracovné pozície. 

 
Upozorňujeme, že poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Inalfa súhlasíte 
s tým, že spoločnosť Inalfa ich môže získavať a spracúvať na vyššie uvedené účely.  
 
Kto bude zhromažďovať a spracúvať vaše osobné údaje? 
Webová stránka Kariéra v spoločnosti Inalfa vám poskytuje možnosť online 
uchádzania sa o zamestnanie v jednej z lokalít spoločnosti Inalfa, ktoré sa nachádzajú 
po celom svete. Na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti v celosvetovom rozsahu 
potrebuje spoločnosť Inalfa spracúvať a prenášať vaše osobné údaje v rámci 
organizácie Inalfa. 
 
Pri uchádzaní sa o zamestnanie v spoločnosti Inalfa prostredníctvom webovej stránky 
Kariéra v spoločnosti Inalfa môžete v rámci online postupu zadať svoje preferencie, 
týkajúce sa voľnej pracovnej pozície v konkrétnej krajine. Ak sa rozhodnete uchádzať 
o zamestnanie, odoslané osobné údaje sa prenesú do lokality spoločnosti Inalfa v tej 
krajine, kde je daná pracovná pozícia voľná. Osobné údaje, ktoré odošlete, sa prenesú 
iba do vyššie uvedenej lokality spoločnosti Inalfa na účely uvedené v tomto Vyhlásení 
o ochrane súkromia a osobných údajov pri nábore pracovníkov. Spoločnosť Inalfa 
zabezpečí, že pri prenose vašich osobných údajov do krajín, kde spoločnosť Inalfa 
pôsobí, budú prijaté príslušné bezpečnostné opatrenia. 
 
Vyjadrením súhlasu s týmto Vyhlásením o ochrane súkromia a osobných údajov pri 
nábore pracovníkov súhlasíte s tým, že spoločnosť Inalfa prenesie vaše osobné údaje 
do krajiny, v ktorej je daná pracovná pozícia voľná. Upozorňujeme vás, že vaše 
osobné údaje sa môžu spracúvať v krajine, ktorá sa nepovažuje za krajinu poskytujúcu 
rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako vaša krajina pôvodu a/alebo krajina, v 
ktorej ste pracovali predtým. 
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Spoločnosť Inalfa je zodpovedná za vaše osobné údaje a podlieha príslušným 
právnym predpisom týkajúcim sa ochrany osobných údajov. 
 
K vašim osobným údajom majú prístup iba pracovníci, ktorí sú zainteresovaní v 
nábore a vo výberovom konaní. Spoločnosť Inalfa zaväzuje sprostredkovateľov vašich 
osobných údajov k tomu, aby rešpektovali vaše súkromie a zachovávali mlčanlivosť o 
vašich osobných údajoch. 
 
V procese náboru a výberového konania môže spoločnosť Inalfa osloviť tretie strany 
v súvislosti s ochranou, spracúvaním a získavaním vašich osobných údajov. 
Spoločnosť Inalfa môže isté osobné údaje sprístupniť tretej strane na účely popísané 
v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia a osobných údajov pri nábore pracovníkov. 
Pred sprístupnením akýchkoľvek osobných údajov spoločnosť Inalfa zaistí, aby 
prijímajúca tretia strana bola viazaná prísnymi bezpečnostnými normami. 
 
Ako dlho bude spoločnosť Inalfa uchovávať vaše osobné údaje?  
Spoločnosť Inalfa bude uchovávať vaše osobné údaje počas obdobia potrebného na 
účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia a osobných údajov pri nábore 
pracovníkov, maximálne však po dobu 2 mesiacov po ukončení náboru a výberového 
konania na pozíciu, o ktorú ste sa uchádzali. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné 
údaje zo systému spoločnosti Inalfa úplne vymazané. Ak vyjadríte explicitný súhlas s 
tým, aby vás spoločnosť Inalfa kontaktovala ohľadne budúcich pracovných pozícií, 
vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu jedného (1) roka. 
 
Môžem mať prístup k svojim osobným údajom v spoločnosti Inalfa?  
Máte právo kontaktovať spoločnosť Inalfa a overiť si, či spoločnosť Inalfa uchováva 
vaše osobné údaje, a ktoré sú to. Ak tieto údaje obsahujú nesprávne, neúplné alebo 
irelevantné informácie, spoločnosť Inalfa môžete kedykoľvek požiadať o ich opravu. 
Spoločnosť Inalfa vám umožňuje prístup k vami odoslaným osobným údajom aj 
prostredníctvom online samoobslužného systému, ktorý je dostupný cez webovú 
stránku Kariéra v spoločnosti Inalfa. Okrem toho môžete spoločnosť Inalfa kedykoľvek 
požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Ak chcete požiadať o opravu alebo 
vymazanie svojich osobných údajov, obráťte sa na spoločnosť Inalfa prostredníctvom 
nižšie uvedených kontaktných údajov. 
 
Ak máte akékoľvek otázky ohľadom toho, ako spoločnosť Inalfa získava a spracúva 
vaše osobné údaje, môžete sa na ňu obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených 
kontaktných údajov.  
 
Kontaktné údaje spoločnosti Inalfa  
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia a 
osobných údajov pri nábore pracovníkov, kontaktujte nás e-mailom na adrese: 
recruitment.slovakia@inalfa.com.  
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Spoločnosť Inalfa si vyhradzuje právo meniť toto Vyhlásenie o ochrane 
súkromia a osobných údajov pri nábore pracovníkov. Spoločnosť Inalfa zverejní 
na webovej stránke Kariéra v spoločnosti Inalfa všetky zmeny tohto Vyhlásenia 
o ochrane súkromia a osobných údajov pri nábore pracovníkov. 
 
 


