OSOBITNÉ INFORMÁCIE URČENÉ PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE, ZAMESTNANCOV
A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV (vrátane manžela/manželky, druha/družky a detí)
Nižšie sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré spoločnosť CRH spracúva o uchádzačoch o zamestnanie (kandidátoch), zamestnancoch a ich rodinných
príslušníkoch, vrátane manžela/ manželky, druha/ družky a detí a účely a právne základy, na ktoré sa obvykle spracúvajú osobné údaje o týchto osobách:

Systém
HR
-Mzdový systém
-zložka zamestnanca
-záznamy o školeniach
-Success factor

Právny základ
-Plnenie zmluvy
čl. 6,bod. 1b) GDPR
-Splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa
čl. 6,bod. 1c) GDPR
-Oprávnený záujem
prevádzkovateľa
čl. 6, bod. 1f) GDPR

Účel spracúvania
plnenie povinností a výkon
osobitných práv prevádzkovateľa
alebo dotknutej osoby v oblasti
pracovného práva, práva
sociálneho zabezpečenia,
sociálnej ochrany alebo verejného
zdravotného poistenia podľa
osobitného predpisu, podľa
pracovnej zmluvy alebo podľa
kolektívnej zmluvy
oprávnené záujmy
prevádzkovateľa

HR
-testovanie kandidátov
-databáza kandidátov

-Plnenie zmluvy
čl. 6,bod. 1b) GDPR
-Oprávnený záujem
prevádzkovateľa
čl. 6, bod. 1f) GDPR
-Súhlas dotknutej osoby
čl. 6, bod. 1a)

vykonanie
opatrení
pred
uzatvorením zmluvy na základe
žiadosti
dotknutej
osoby
o
zamestnanie
oprávnené
záujmy prevádzkovateľa
účely uvedené v súhlase – len na
účel databázy
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Oprávnený záujem
-interné
účely
(vedenie
personálnej a mzdovej agendy,
manažment výkonnosti a talentov,
HR- evidencia zamestnancov,
štatistika
a reporty, plnenie
zákonných povinností)
-lekárske preventívne prehliadky
vo vzťahu k práci
-manažment
výkonnosti
a
talentov, školenia zamestnancov,
organizačná štruktúra spoločnosti
-ľudské zdroje
(údaje
dobrovoľne
doplnené
kandidátom sa uchovávajú na
štatistické účely)

Kategórie údajov
Bežné osobné údaje
Osobitné
kategórie
osobných údajov

-vytvorenie databázy
vhodných kandidátov
-hodnotenie vhodnosti kandidáta
prostredníctvom
spracovania
výsledkov z on-line testovania
kandidáta zameraného na výkon,
zručnosti a osobnosť
-lekárske
vstupné
zdravotné
prehliadky vo vzťahu k práci, ktorú
má kandidát vykonávať

Bežné osobné údaje
Pri testovaní kandidátov sa
používa systém cut-e od
spoločnosti
Aon
Assessment GmbH, ktorý
pri
testovaní
poskytne
kandidátom
ďalšie
informácie
o ochrane
súkromia
vrátane
informácie

vstupný
zamestnanci
Gate)

systém(Smart

dochádzkový systém

HRzamestnanecké
benefity

-Oprávnený záujem
prevádzkovateľa
čl. 6, bod. 1f) GDPR
- Súhlas dotknutej osoby
čl. 6, bod. 1a)

oprávnené
prevádzkovateľa

- Splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa
čl. 6, bod 1c) GDPR
- Oprávnený záujem
prevádzkovateľa
čl. 6, bod. 1f) GDPR

plnenie povinností a výkon
osobitných práv prevádzkovateľa
alebo dotknutej osoby v oblasti
pracovného
práva,
práva
sociálneho
zabezpečenia,
sociálnej ochrany alebo verejného
zdravotného
poistenia
podľa
osobitného
predpisu,
podľa
pracovnej zmluvy alebo podľa
kolektívnej zmluvy

- Splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa
čl. 6, bod 1c) GDPR
- Oprávnený záujem
prevádzkovateľa
čl. 6, bod. 1f) GDPR

záujmy

účely uvedené v súhlase

oprávnené
záujmy
prevádzkovateľa
plnenie povinností a výkon
osobitných práv prevádzkovateľa
alebo dotknutej osoby v oblasti
pracovného
práva,
práva
sociálneho
zabezpečenia,
sociálnej ochrany alebo verejného
zdravotného
poistenia
podľa
osobitného
predpisu,
podľa
pracovnej zmluvy alebo podľa
kolektívnej zmluvy
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-vytvorenie
databázy
osôb
oprávnených
na
vstup
do
priestorov
cementárne
v
Rohožníku a s tým súvisiaca
identifikácia
osôb,
-evidencia
vstupov
a
výstupov
osôb,
bezpečnosť (ochrana života a
zdravia
osôb
a
majetku),
uplatnenie právnych nárokov v
prípade vzniku škody
zaznamenávanie príchodov a
odchodov
zamestnancov
z
bezpečnostných dôvodov a z
dôvodu kontroly a zaznamenania
dochádzky

priznanie a poskytnutie, resp. aj
nepriznanie alebo odmietnutie
poskytnutia
zamestnaneckého
benefitu

o automatizovanom individ.
rozhodovaní a profilovaní
Osobitné
kategórie
osobných údajov
Bežné osobné údaje
Osobitné
kategórie
osobných údajov

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

marketingová
propagácia a
komunikácia

interná

Kamerové systémy

-Plnenie zmluvy
čl. 6,bod. 1b) GDPR
-Oprávnený
záujem prevádzkovateľa
čl. 6, bod. 1f) GDPR

-Splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa
čl. 6, bod 1c) GDPR
-Oprávnený
záujem prevádzkovateľa
čl. 6, bod. 1f) GDPR

oprávnené
záujmy
prevádzkovateľa
plnenie zmluvy (súhlas podľa §12
OZ)
oprávnené
prevádzkovateľa

záujmy

plnenie povinností a výkon
osobitných práv prevádzkovateľa
alebo dotknutej osoby v oblasti
pracovného
práva,
práva
sociálneho
zabezpečenia,
sociálnej ochrany alebo verejného
zdravotného
poistenia
podľa
osobitného predpisu alebo podľa
kolektívnej zmluvy
oprávnené
prevádzkovateľa

záujmy
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-vytvorenie
databázy
zamestnancov
-vstupné karty, MS Office 365, SF
-interná komunikácia
-propagácia prevádzkovateľa
-vylepšenie
komunikácie
zamestnancov so zákazníkmi
-sociálna politika zamestnávateľa
-určenie zodpovednej osoby za
jednotlivé úseky- BOZP
-výroba
a
tlač
kalendárov,
interných
časopisov,
brožúr,
fotobookov, prezentácií a iných
propagačných
materiálov
prevádzkovateľa a ich poskytnutie
jeho zamestnancom, zákazníkom
a ostatným spolupracujúcim tretím
osobám,
-zverejnenie
na
webstránke,
intranete,
facebooku
a
na
ostatných sociálnych médiách
prevádzkovateľa
-ochrana majetku, dôverných
informácií a dobrého mena
prevádzkovateľa,
-zabezpečenie
hospodárneho
nakladania
s
prostriedkami
prevádzkovateľa,
-plnenie si zákonných povinností
na úseku prevencie škody
-uplatnenie právnych nárokov v
prípade vzniku škody
-zabezpečenie
informačnej
bezpečnosti
-zabezpečenie
ďalších
špecifických
oprávnených
záujmov uvedených v internej

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje

Systém Automonitor na
osobných
motorových
vozidlách (Infocar)

-Plnenie zmluvy
čl. 6,bod. 1b) GDPR
-Splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa
čl. 6, bod 1c) GDPR
-Oprávnený
záujem prevádzkovateľa
čl. 6, bod. 1f) GDPR

plnenie zmluvy
plnenie povinností a výkon
osobitných práv prevádzkovateľa
alebo dotknutej osoby v oblasti
pracovného
práva,
práva
sociálneho
zabezpečenia,
sociálnej ochrany alebo verejného
zdravotného
poistenia
podľa
osobitného predpisu alebo podľa
kolektívnej zmluvy
oprávnené
prevádzkovateľa

záujmy

Treasury

- Plnenie zmluvy
čl. 6,bod. 1b) GDPR

plnenie zmluvy s bankou

Whistleblowing

-Splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa
čl. 6, bod 1c) GDPR
-Oprávnený záujem
prevádzkovateľa
čl. 6, bod. 1f) GDPR

plnenie povinností a výkon
osobitných práv prevádzkovateľa
alebo dotknutej osoby v oblasti
pracovného
práva,
práva
sociálneho
zabezpečenia,
sociálnej ochrany alebo verejného
zdravotného
poistenia
podľa
osobitného predpisu alebo podľa
kolektívnej zmluvy

Fleetboard pre nákladné
motorové vozidlá

-Splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa
čl. 6, bod 1c) GDPR
-Oprávnený záujem
prevádzkovateľa
čl. 6, bod. 1f) GDPR

oprávnené
záujmy
prevádzkovateľa
plnenie povinností a výkonu
osobitných práv prevádzkovateľa
alebo dotknutej osoby v oblasti
pracovného práva
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smernici o monitorovaní pri
jednotlivých
spôsoboch
monitorovania
POOL, TOOL a BENEFIT vozidlá
-ochrana života, zdravia alebo
majetku osôb
-získavanie údajov o polohe
vozidiel a vodičov vozidiel, a o
správaní vodičov v priebehu jazdy
(štýl jazdy)
-získavanie údajov o spotrebe
paliva, štýle jazdy a ostatných
údajov o prevádzke služobného
vozidla
-kontrola používania vozidiel a
dodržiavania pracovnoprávnych
povinností
zamestnanca
pri
vedení vozidla

Bežné osobné údaje

Bežné osobné údaje
prešetrovanie
prípadov
súvisiacich so zistením korupcie,
porušením pracovnej disciplíny
a/alebo interných smerníc

Bežné osobné údaje

-ochrana života, zdravia alebo
majetku osôb a súvisiacich práv
vznikajúcich
v
podmienkach
premávky
na
pozemných
komunikáciách

Bežné osobné údaje

oprávnené
prevádzkovateľa

Predné a zadné kamery
na
nákladných motorových
vozidlách

-Splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa
čl. 6, bod 1c) GDPR
-Oprávnený záujem
prevádzkovateľa
čl. 6, bod. 1f) GDPR

záujmy

plnenie povinností a výkonu
osobitných práv prevádzkovateľa
alebo dotknutej osoby v oblasti
pracovného práva
oprávnené
prevádzkovateľa

záujmy
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-získavanie údajov o polohe
vozidiel a vodičov vozidiel, a o
správaní vodičov v priebehu jazdy
(štýl jazdy)
-vyšetrovanie poistných udalostí,
napr. krádeže a vyšetrovanie
dopravných nehôd (získavanie
dôkazov o priebehu a príčinách
dopravných nehôd), a tým aj
dôkazov o zodpovednosti za vznik
týchto
udalostí,
resp.
za
spôsobenú škodu
-vykonávanie interných školení
zamestnancov
-prevencia
vzniku
poistných
udalostí a dopravných nehôd
-riešenie reklamácií zákazníkov
-kontrola používania vozidiel a
dodržiavania pracovnoprávnych
povinností
zamestnanca
pri
vedení vozidla
-sledovanie technického stavu
vozidiel
-ochrana života, zdravia alebo
majetku osôb a súvisiacich práv
vznikajúcich
v
podmienkach
premávky
na
pozemných
komunikáciách
-vyšetrovanie dopravných nehôd
(získavanie dôkazov o priebehu a
príčinách dopravných nehôd), a
tým aj dôkazov o zodpovednosti za
vznik týchto udalostí, resp. za
spôsobenú škodu
-kontrola
dodržiavania
pracovnoprávnych
povinností
zamestnanca
pri
vedení
služobného vozidla

Bežné osobné údaje

Evidencia
potvrdení
o vykonaní testovania na
COVID-19/ koronavírus

-Ochrana
života
alebo
zdravia dotknutej osoby
alebo inej fyzickej osoby
§ 13 ods. 1 písm. d) ZOOÚ,
resp. čl. 6, bod 1d) GDPR
-Oprávnený záujem
prevádzkovateľa
čl. 6, bod. 1f) GDPR

ochrana života alebo zdravia
dotknutej osoby alebo inej fyzickej
osoby
oprávnené
prevádzkovateľa
(prevádzkyschopnosť
prevádzkovateľa)
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záujmy
závodov

-vykonávanie interných školení
zamestnancov
-prevencia vzniku dopravných
nehôd
ochrana života alebo zdravia
dotknutej osoby alebo inej fyzickej
osoby
ochrana
práv
chránených
prevádzkovateľa

a

právom
záujmov

Bežné osobné údaje
Osobitné
kategórie
osobných údajov

