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ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 

SPOLOČNOSTI L´ORÉAL 

 (návštevníci kariérnych stránok spoločnosti L'Oréal alebo účastníci výberového konania) 

 

ÚČELY ZÁSAD OCHRANY SÚKROMIA ÚČASTNÍKOV VÝBEROVÉHO KONANIA  
 
Cieľom spoločnosti L’Oréal je byť modelovým príkladom právnickej osoby so spoločenskou zodpovednosťou a 

prispievať k budovaniu lepšieho sveta. Prikladáme preto veľkú váhu zásadám čestnosti a transparentnosti a 

snažíme sa o vytvorenie pevného a dlhodobého vzťahu s našimi návštevníkmi, účastníkmi výberového konania 

a novo prijatými zamestnancami, založeného na vzájomnej dôvere a spoločných záujmoch. Súčasťou tohto cieľa 

je ochrana a rešpektovanie vášho súkromia a vašich osobných údajov.  

Z tohto dôvodu uvádzame nižšie uvedené  prehlásenia a nižšie uvedené úplné zásady ochrany súkromia 

uchádzačov o zamestnanie. 

1)  Rešpektujeme vaše súkromie a vašu voľbu. 

2) Zaisťujeme, aby súkromie a zabezpečenie bolo súčasťou všetkého , čo robíme. 

3) Neposielame vám marketingové komunikácie, pokiaľ nás o to nepožiadate. Svoj názor môžete 

kedykoľvek zmeniť. 

4) Nikdy neponúkame ani nepredávame vaše dáta. 

5) Zaväzujeme sa, že vaše dáta budú v bezpečí. To zahŕňa len prácu s dôveryhodnými partnermi. 

6) Zaväzujeme sa, že budeme otvorení a transparentní ohľadom toho , ako používame vaše dáta. 

7) Nepoužívame vaše dáta spôsobom, o ktorom sme vám nepovedali. 

8) Rešpektujeme vaše práva a vždy sa snažíme vyhovieť vašim požiadavkám v súlade s našimi vlastnými 

právnymi a prevádzkovými povinnosťami 

 

Pre viac informácií nižšie uvedené Zásady pre uchádzačov o zamestnanie stanovia rôzne druhy osobných údajov, 

ktoré sa vás týkajú, ktoré sme oprávnení zhromažďovať aj uchovávať, spôsob, akým ich budeme používať, účely, 

na aké ich budeme zhromažďovať, osoby, ktoré k nim budú mať prístup, spôsob, akým ich budeme chrániť a ako 

zaručíme ich bezpečnosť, a práva, na ktoré v súvislosti s týmito údajmi máte nárok. 

       

Pokiaľ nám poskytnete svoje osobné údaje a/alebo pokiaľ prostredníctvom našich nástrojov zhromaždíme 

alebo vytvoríme údaje, ktoré sa vás budú týkať, zaväzujeme sa, že ich budeme spracovávať v súlade s týmito 

Zásadami pre uchádzačov o zamestnanie. 

 

Ako potenciálny budúci zamestnávateľ L´Oréal verí, že ste stredobodom všetkého čo robíme. Pretože chceme 

zlepšiť vaše skúsenosti s nami v každom kroku, od počiatočnej komunikácie súvisiacej s kariérou po nábor 

a integráciu, používame rôzne nástroje  a aplikácie  k uľahčeniu  personalizácie tejto skúsenosti v súlade 

s platnými predpismi.  
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KTO SME A NA KOHO SA TIETO ZÁSADY VZŤAHUJÚ?  
 

 

Zásady ochrany súkromia uchádzačov o zamestnanie sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré sa pripájajú 

ku konkrétnym webovým stránkam webu L´Oréal  Talent  (www.careers.loreal.com, 

www.brandstorm.loreal.com  …). 

Vzťahuje sa tiež na uchádzačov, ktorí podávajú svoju žiadosť o zamestnanie, stáže alebo učebný 

pomer u niektorej pobočky koncernu L´Oreal, ktorý vykonáva činnosť správcu osobných údajov. 

 

 

 Kto je správcom osobných údajov? 

 

Spoločnosť L’Oréal S.A. je zodpovedná za osobné údaje, ktoré nám zveríte a ktoré spracováva; 

zodpovednosť ďalej nesie akákoľvek spoločnosť, ktorá je členom koncernu L’Oréal, ktorá zverejní 

ponuku zamestnania alebo začne proces náboru zamestnancov , ako Váš možný budúci 

zamestnávateľ. 

 

Pojmy „L’Oréal“, „my“ a „naše“ v akomkoľvek páde tu použité majú tento význam: 

 

- spoločnosť L’Oréal S.A.  ako vydavateľ webových stránok L´Oréal Talent, náborové platformy 

a nástroje spoločnosti L´Oréal, platformy pre nástup nových zamestnancov L´Oréal alebo ako 

náborár zamestnancov na pozície v rámci spoločnosti L´Oréal S.A. a  

 

- spoločnosť, ktorá je členom koncernu L’Oréal, ktorá zverejnila obsah alebo informácie 

týkajúce sa kariéry, oznámenia, ponuky zamestnania alebo zahájila interný či externý proces 

náboru zamestnancov alebo zahájila integračný proces zamestnancov. 

 

 Na koho sa toto vzťahuje?  

 

Na fyzické osoby, ktoré navštevujú webové stránky,  uchádzajú  sa o zamestnanie v spoločnosti L’Oréal, 

a to buď prostredníctvom náborovej platformy spoločnosti L’Oréal alebo iným spôsobom. 

 

Okrem týchto Zásad pre uchádzačov o zamestnanie sa naši návštevníci, účastníci výberového konania 

a noví zamestnanci zaväzujú dodržiavať Podmienky používania rôznych nástrojov, ktoré im boli 

sprístupnené.  

http://www.careers.loreal.com/
http://www.brandstorm.loreal.com/
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ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE? 
 

Pod pojmom „osobné údaje“ sa rozumejú akékoľvek informácie, ktoré Vás môžu priamo alebo 

nepriamo identifikovať. Môžu tiež zahŕňať jedinečné číselné identifikátory, ako je IP adresa Vášho 

počítača alebo MAC adresa Vášho mobilného zariadenia, a tiež súbory  cookies. 

 

 V praxi sú údaje, ktoré Vás môžu identifikovať priamo, tieto údaje: 

 

- Vaše meno a priezvisko,  

- Vaša e-mailová adresa / doručovacia adresa / telefónne čísla,   

- Vaše užívateľské meno,  

- Váš dátum narodenia, 

- Vaša fotografia,  

- Obsah, ktorý účastníci výberového konania vytvoria,  

- Vaše finančné údaje atď.  

- Informácie ohľadne Vášho vzdelania a pracovných skúseností.  

- Atď. 

 

 

 V praxi sú údaje, ktoré Vás môžu identifikovať nepriamo, tieto údaje: 

 

- Vaša IP adresa alebo  

- MAC adresa vášho mobilného zariadenia alebo 

- Číslo Vášho sociálneho poistenia 

 

 

 Cookies 
                      

Cookies sú malé súbory, ktoré zostanú vo Vašom počítači počas navigácie na webovej    stránke  

( ako sú napríklad navštívené stránky, dátum a čas nahliadnutia atď.) a ktoré môžu byť 

prečítané počas Vašej návštevy rovnakej webovej stránky. Tieto súbory cookie nám pomáhajú 

pochopiť, ako používate naše weby / aplikácie / stránky. 
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AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZHROMAŽĎUJEME A AKÝM SPÔSOBOM ICH VYUŽÍVAME?  
 

 

 Akým spôsobom Vaše Osobné údaje zhromažďujeme, vytvárame alebo získavame? 

 

 Vaše Osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo získavať buď priamo od Vás alebo 

jedným z týchto spôsobov:  

- Obsah, ktorý poskytujete na webových stránkach, platformách, aplikáciách , 

 zariadeniach, na stránkach L´Oréal Talent na sociálnych médiách                     

- prostredníctvom aplikácií a softwaru, ktoré používate v súvislosti s procesom 

náboru zamestnancov,  

- prostredníctvom formulárov a dotazníkov, ktoré vyplníte,  

- prostredníctvom odpovedí, ktoré nám poskytnete počas pohovorov, 

- prostredníctvom sociálnych sietí alebo iných nástrojov, ktoré využívajú účastníci 

výberového konania, keď sa uchádzajú o prácu v spoločnosti L’Oréal. 

- Prostredníctvom aplikácií a softwaru, ktoré používate v súvislosti s integračným 

procesom 

 

 V ostatných prípadoch zhromažďujeme Vaše Osobné údaje sami (napr. údaje, ktoré 

získavame prostredníctvom nástrojov, ktoré využívame počas procesu náboru 

zamestnancov , ako sú cookies)  

 

 V prípade, že získavame Osobné údaje priamo od Vás, označíme príslušné pole 

hviezdičkou. Niektoré Osobné údaje sú povinné z týchto dôvodov: 

- poskytnutie služby, do ktorej ste sa prihlásili ( napr. poskytnúť Vám informačný 

spravodaj súvisiaci s kariérou alebo e-mailové upozornenie podobnej práce); 

- vyhodnotenie Vašej žiadosti o zamestnanie v rámci koncernu L’Oréal, 

- odpoveď na žiadosť, ktorú ste nám zaslali (napr. žiadosť o zaslanie informácií 

týkajúcich sa toho, ako prebieha spracovanie Vašej žiadosti o zamestnanie), 

- využitie určitých nástrojov súvisiacich s procesom náboru zamestnancov, a / alebo 

integračným procesom 

- dodržiavanie právnych povinností. 

 

Ak chcete používať web L´Oréal Talent, nemusíte ako návštevník zadávať žiadne osobné údaje.  

Táto webová stránka zhromažďuje len osobné údaje, ktoré sú výslovne a dobrovoľne poskytované 

návštevníkmi. 

 

Pokiaľ neposkytnete požadované informácie, ako uchádzač o zamestnanie alebo novo prijatý 

zamestnanec, dôsledkom môže byť preskúmanie Vašej žiadosti alebo výsledku procesu náboru 

zamestnancov a / alebo integračného procesu. 
  



Zásady ochrany súkromia uchádzačov o zamestnanie spoločnosti L´Oréal 

06.03.2018 

Strana 6 / 18 

 

 C1 - Internal use  

 

TABUĽKA ZHRŇUJÚCA ÚČELY, SPRACOVÁVANÉ ÚDAJE, DÔVODY SPRACOVANIA 
 

Podrobné informácie vo veci spracovania Vašich Osobných údajov a účely spracovania nájdete v 

tabuľke nižšie.  
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V akom kontexte môžu byť Vaše Osobné 

údaje zhromažďované? 

Ktoré z Vašich Osobných údajov budeme 

pravdepodobne uchovávať? 

 

Akým spôsobom a prečo Vaše Osobné 

údaje používame? 

 

Na akom právnom 
základe Vaše Osobné 
údaje spracovávame 
v súvislosti s účelom 

spracovania? 

Uchovávanie Vašich 

Osobných údajov 

 

Prehliadanie Online 

Informácie zhromaždené súbormi cookies 

Alebo podobnými technológiami(„Cookies“) 

v rámci Vášho prehliadania na webových 

stránkach/ aplikáciách L´Oréal Talent a / 

alebo na webových stránkach / aplikáciách 

tretích strán 

 

 

 

 

 

 

* Cookies sú malé textové súbory uložené 

na Vašom zariadení (počítač, tablet alebo 

mobilný telefón), keď ste na internete, 

vrátane webových stránok skupiny L'Oréal. 

 

 stránky na ktoré ste sa pozreli 

 sledovanie videa 

 obsah, na ktorý kliknete alebo vyberiete 

 pozície, ktoré hľadáte 

 dĺžka vašej návštevy 

 pozície vybrané k vytvoreniu Vášho košíku 

 IP adresa 

 Informácie o prehliadači 

 Informácie o zariadení 

 poloha 

 Poskytovanie príslušných služieb 
-Poskytovanie doporučených pracovných 
pozícií na základe Vašej histórie 
prehliadania 

-Poskytovanie obsahu na základe Vášho 
profilu a záujmov 

- prispôsobenie našich webových stránok / 
aplikácií Vášmu prihlasovaciemu jazyku, 
osobnému nastaveniu a preferenciám  atď. 

 Vylepšovanie našich webových stránok/ 
aplikácií 
-napríklad testovaním nových nápadov 

 Zaistenie bezpečnosti našich webových 
stránok/ aplikácií 
-chrániť Vás pred podvodmi alebo 
zneužitím našich webových stránok 
alebo služieb, napríklad prostredníctvom 
hľadania závady 
 

 Bežné štatistiky 
-vyhýbanie sa zaznamenávaniu 
návštevníkov dvakrát 
- štúdium reakcií užívateľov na naše 
reklamné kampane 
 

Oprávnený záujem 6 mesiacov 
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Prihlásenia sa k odberu oznámení o 

« Podobných pozíciách » na webovej 

stránke L´Oréal Talent 

 E- mail 

 História prehliadania 

 Zasielanie „Oznámení o podobných 
pozíciách“, ktoré zodpovedajú Vašim 
záujmom pre určité pracovné pozície 

súhlas 3 mesiace 

Poskytovanie užívateľského obsahu 

Informácie zhromaždené pri odosielaní 

obsahu na našich sociálnych platformách 

alebo pri prijatí opakovaného použitia 

takého obsahu, ktorý ste zverejnili. 

 Meno a priezvisko alebo prezývka 

 E-mailová adresa 

 Fotografia 

 Osobný popis  alebo preferencie 

 Sociálne médiá 

 Ďalšie informácie, ktoré ste nám osobne poskytli 
(napr. prostredníctvom funkcie chatu dostupnej 
na niektorých našich weboch/aplikáciách) 

 Zverejniť Vašu recenziu alebo obsah  

 Propagácia našich akcií a služieb 

súhlas 2 roky 

Prihlásenie prostredníctvom profilu 

LinkedIn 

Na webovej stránke L´Oréal Talent 

 „základné profilové informácie“ na Vašom profile 
LinkedIn Connect 
tieto polia sú popísané tu 
 

 personalizované prehliadanie webových 
stránok vrátane doporučení ohľadne 
pozícií a obsahu 

súhlas 3 mesiace 

Prihlásenie sa k odberu oznámení o 

« Podobných pozíciách »  na webovej 

stránke L´Oréal Talent 

 e-mail 

 história prehliadania 
 

 zasielanie „Oznámenia o podobných 
pozíciách“, ktoré zodpovedajú Vašim 
záujmom pre určité pracovné pozície 

súhlas 3 mesiace 

Zapojenie sa do « Skupiny talentov » 

spoločnosti L’Oreal 

Z webovej stránky  L´Oréal Talent 

 meno 

 e-mail 

 osobné preferencie 

 história prehliadania 
 

 zasielanie personalizovaného 
newsletteru prispôsobeného Vašim 
záujmom , analýzam alebo 
zhromažďovanie štatistík   

súhlas 3 mesiace 

Uchádzanie sa o zamestnanie  

na našej náborovej platforme 

 meno, e-mail, adresa, telefónne číslo 

 jazyky, CV 

 pracovné skúsenosti 

 vzdelanie 
 

 hodnotenie schopností z hľadiska náboru 
 

súhlas 2 roky 
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Proces náboru zamestnancov, pohovory a 

vyhodnotenia.  

 identifikačné údaje  
(meno, adresa, tel., e-mail, fotografie atď.) 

 osobné údaje 
(rodinný stav, záľuby, deti) 

 profesijné údaje 
(CV / resumé, kariéra, tituly, členstvá atď.) 

 žiadosť o zamestnanie 

 prípadne video a pohovor s využitím chatbotu 

 odporučenie 

 organizácia procesu náboru 
zamestnancov a pohovorov 

 hodnotenie schopností z hľadiska náboru 

 náhrada výdajov spojených s procesom 
náboru zamestnancov 

súhlas 2 roky 

Nástup do zamestnania  identifikačné údaje: 
(identifikačné údaje partnera a rodinných 
príslušníkov, číslo sociálneho poistenia a ďalších 
poistení, povolenie na pobyt, fotografie atď.) 

 bankové údaje 
(číslo účtu; štát, ktorého je daná osoba daňovým 
rezidentom atď.) 

 nastavenie podmienok pracovnej zmluvy  

 organizácia integrácie do L´Oréal 

oprávnený záujem Doba trvania 

pracovnej zmluvy  

Podľa lokálneho 

zákona 
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AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE 
 

 Automatizované individuálne rozhodovanie 

 

Za účelom prvotného výberu účastníkov výberového konania môžeme využiť technológiu, ktorú 

sme vyvinuli my, príp. nezávislí dodávatelia, s cieľom vykonať analýzu Vašej žiadosti, vhodnosti 

pozície, o ktorú sa uchádzate atď., t. j. aby sme mohli zlepšiť proces výberu účastníkov výberového 

konania a vybrať na jednotlivé pozície najvhodnejšie profily. 

 

 Profilovanie 

 

 Keď odosielame alebo zobrazujeme pesonalizovanú komunikáciu, obsah a / alebo pracovné 

príležitosti, môžeme využiť určité spôsoby, ktoré predstavujú „profilovanie“ (ktoré je 

definované ako „akákoľvek forma automatizovaného spracovania osobných údajov, ktorá 

spočíva v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na fyzickú 

osobu, predovšetkým na rozbor alebo odhad aspektov týkajúcich sa jej pracovného výkonu, 

ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, 

chovania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu“). 

 To znamená, že Vaše Osobné údaje môžeme zhromažďovať v rôznych situáciách uvedených v 

tabuľke vyššie. Tieto údaje centralizujeme a analyzujeme, aby sme posúdili a odhadli Vaše 

Osobné preferencie a/alebo schopnosti na danú pozíciu. 

 

 Za určitých okolností máte právo vzniesť námietky voči použitiu Vašich Osobných údajov na 

účely „profilovania“. Viac informácií nájdete v článku „Vaše práva a možnosti“ nižšie. 
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KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?  
 

 Vaše Osobné údaje sme oprávnení šíriť v rámci koncernu L’Oréal. 

 

V závislosti od účelu, pre ktorý boli zhromaždené, môže k niektorým Vašim Osobným údajom získať 

prístup ktorýkoľvek člen koncernu L´Oréal, 

 

- len na základe potreby poznať tieto údaje 

- pokiaľ to je možné, sú Osobné údaje v pseudonymizovanej podobe (neumožňujúce 

žiadnu priamu identifikáciu) a 

- k poskytnutiu Vami požadovanej služby, k dodržiavaniu našich právnych povinností, 

k predchádzaniu podvodom a / alebo k zabezpečení našich nástrojov, k zlepšeniu 

Vašej skúsenosti, z dôvodu fyzickej bezpečnosti alebo sú spracovávané potom čo ste 

k tomu udelil / a  súhlas. 

 

 

To znamená, že ak je pozícia, o ktorú sa uchádzate, ponúkaná ktoroukoľvek spoločnosťou, ktorá je 

členom koncernu L’Oréal, sme oprávnení Vaše Osobné údaje oznámiť našej holdingovej 

spoločnosti L’Oréal S.A. a akejkoľvek jej dcérskej spoločnosti na celom svete. 

 

 Podľa jednotlivých druhov údajov určíme, kto má k Vašim Osobným údajom prístup  

 

 K Vašim Osobným údajom majú prístup výlučne osoby a zamestnanci, ktorí k nim mať prístup 

musia v súvislosti so svojimi povinnosťami v rámci spoločnosti L’Oréal. 

 

 Za týmto účelom im boli interne pridelené prístupové práva. 

 

 Vaše Osobné údaje sa posielajú personálnemu oddeleniu a taktiež oddeleniu, ktoré zverejnilo 

ponuku zamestnania, o ktorú sa uchádzate. 

 

 Vaše Osobné údaje sme oprávnení oznamovať tretím osobám alebo iným spoločnostiam, 

ktoré sú členmi koncernu L’Oréal, pre marketingové účely. 

 

 Vaše Osobné údaje poskytneme tretím osobám pre marketingové účely výlučne s Vaším 

súhlasom. V tejto súvislosti sú Vaše osobné údaje spracovávané spomínanými tretími 

osobami, ktoré vykonávajú činnosť správcu osobných údajov, ktoré podliehajú ich vlastním 

obchodným podmienkam a zásadám ochrany osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si 

pred tým , než udelíte svoj súhlas na spracovanie Vašich Osobných údajov danej tretej osobe, 

dôkladne  preštudoval/a tieto dokumenty. 

 

 Pokiaľ ste súhlasili so zasielaním marketingových a reklamných e-mailov od akejkoľvek 

spoločnosti, ktorá je členom koncernu L’Oréal, („prihlásenie na odber“), budú Vaše Osobné 

údaje za týmto účelom zasielané všetkými značkami L’Oréal v tejto krajine. 
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 Vaše Osobné údaje sú taktiež oprávnení našim menom spracovávať poverení poskytovatelia 

služieb. 
 

 Vaše Osobné údaje sme tiež oprávnení poskytnúť niektorým z našich poskytovateľov služieb, 

ktorí potrebujú mať prístup k istým z Vašich Osobných údajov, aby mohli plniť zadania 

spoločnosti L’Oréal, vrátane tých, ktorí sa nachádzajú mimo územia Vašej krajiny. V tomto 

prípade bude spoločnosť L’Oréal dôrazne trvať na tom, aby sa jej subdodávatelia zaviazali 

dodržiavať povinnosti v súvislosti so spracovaním, dôvernosťou a bezpečnostnými 

opatreniami, ktoré sa týkajú Osobných údajov, ku ktorým majú uvedení poskytovatelia služieb 

prístup. Poskytujeme im výlučne Osobné údaje, ktoré potrebujú na poskytovanie služieb a 

vyžadujeme, aby Vaše Osobné údaje nepoužívali na žiadne iné účely. 

 

 V tejto súvislosti môžu byť Vaše Osobné údaje oznámené: 

 

- tretím osobám, ktoré nám pomáhajú pri poskytovaní digitálnych služieb, ako je webdesign, 

CRM, webová analytika a vyhľadávač, digitálne nástroje a služby používané k správe našich 

pracovných ponúk (napr. platformu pre centralizáciu ponúk zamestnania v rámci koncernu 

L’Oréal pre Francúzsko a svet ...), 

- tretím osobám, ktoré nám poskytujú riešenia a nástroje na vedenie pohovorov s účastníkmi 

výberového konania prostredníctvom nových technológií (ako je on-line pohovor, 

prezentačné video, chatbot), 

- tretím osobám, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby v oblasti informačných technológií, 

ako sú poskytovatelia platforiem, hostingových služieb, správy a technickej podpory našich 

databáz a taktiež nášho softwaru a aplikácií, ktoré môžu obsahovať údaje súvisiace s Vami 

(títo poskytovatelia by prípadne mohli vyžadovať prístup k Vašim Osobným údajom s cieľom 

vykonať požadované úlohy), 

- tretím osobám, ktoré nám pomáhajú zaisťovať bezpečnosť a monitorovanie našich 

priestorov. 

 

 Sme taktiež oprávnení oznamovať Vaše Osobné údaje tretím osobám v niektorých 

špecifických prípadoch: 

 

 Pokiaľ sa rozhodneme alebo pokiaľ máme záujem previesť (obchodnú) činnosť alebo majetok 

(akýmkoľvek spôsobom vrátane predaja spoločnosti, ktorá vykonáva danú činnosť alebo 

vlastní daný majetok), sme oprávnení oznámiť Vaše Osobné údaje konečnému kupujúcemu aj 

potenciálnym kupujúcim v rámci previerky, a to vrátane ich právnych poradcov. 

 

 Pokiaľ spoločnosť L’Oréal alebo akúkoľvek časť jej majetku nadobudne tretia osoba, Vaše 

Osobné údaje súvisiace s daným majetkom budú považované za súčasť prevádzaného majetku. 

Pokiaľ k tomu dôjde, budú Vaše Osobné údaje spracované nadobúdateľom, ktorý bude  
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vykonávať činnosť nového správcu osobných údajov, a spracovanie Vašich Osobných údajov sa 

bude ďalej riadiť zásadami ochrany osobných údajov daného nadobúdateľa. 

 

 Pokiaľ budeme povinní sprístupniť alebo oznámiť Vaše Osobné údaje, aby sme splnili 

akúkoľvek právnu povinnosť alebo akýkoľvek iný záväzok, na ktorý ste dali súhlas, alebo aby 

sme chránili práva, majetok či bezpečnosť spoločnosti L’Oréal, jej zákazníkov a zamestnancov. 

 

 Pokiaľ ste nám dali svoj súhlas alebo 

 

 Pokiaľ sme tak oprávnení vykonať zo zákona. 

 

Vaše Osobné údaje nikomu neodovzdáme ani nepredáme.  
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AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME 
 

 Vaše Osobné údaje uchovávame výlučne len na čas nevyhnutný na splnenie účelu, na ktorý 

sme ich mali k dispozícii, aby sme vyhoveli Vašim potrebám ohľadom informácií o kariére 

alebo umožnili, aby ste boli  zvažovaní na pozíciu , o ktorú sa uchádzate, alebo pripravili 

Vašu integráciu a vždy maximálne dva (2) roky od Vašej  poslednej žiadosti o zamestnanie v 

spoločnosti L’Oréal S.A., alebo akejkoľvek inej spoločnosti, ktorá je členom koncernu L´Oréal. 

 

 Na konci tohto obdobia odstránime Vaše Osobné údaje z našich systémov a súborov, alebo 

ich anonymizujeme tak, aby už nebolo možné Vás identifikovať. 

 

 Okrem toho sme oprávnení uchovávať určité Osobné údaje za účelom dodržiavania našich 

právnych a správnych povinností alebo pre štatistické alebo archivačné účely. 
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KDE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME A AKÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA ZAVÁDZAME, ABY SME 

ZABEZPEČILI ICH OCHRANU?  
 

 Umiestnenie Vašich Osobných údajov: 

 

 Vaše Osobné údaje môžu byť prenesené, sprístupnené a uložené v krajine, ktorá sa nachádza  

mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“). Tieto údaje môžu tiež 

spracovávať osoby pôsobiace mimo EHP, ktoré pracujú pre nás alebo pre niektorého z našich 

dôveryhodných poskytovateľov služieb. 

 

 Spoločnosť L’Oréal prenáša Osobné údaje mimo územia EHP výlučne bezpečným spôsobom a 

v súlade s platnými právnymi predpismi. Vzhľadom k tomu, že niektoré krajiny nemusia mať 

právne predpisy upravujúce používanie a prenos Osobných údajov, zaväzujeme sa prijať všetky 

nevyhnutné opatrenia k tomu, aby sme zabezpečili, že tretie osoby budú dodržiavať 

podmienky stanovené v týchto Zásadách pre uchádzačov o zamestnanie. Tieto opatrenia môžu 

zahŕňať kontrolu dodržiavania noriem prijatých spomínanými tretími osobami v súvislosti s 

ochranou a bezpečnosťou osobných údajov a / alebo uzatváranie vhodných zmlúv (napr. 

štandardných zmluvných doložiek prijatých Komisiou Európskej Únie). 

 

 Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom údajov uvedených v časti „Kontakt” nižšie. 

 

 Prijaté bezpečnostné opatrenia  

 

 Prijali sme všetky primerané a užitočné opatrenia s ohľadom na povahu Osobných údajov a 

rizík vznikajúcich v dôsledku ich spracovania, aby sme zaistili bezpečnosť údajov a 

predovšetkým aby sme ich ochránili pred poškodením, zničením a aby sme zabezpečili, že k 

nim nebudú mať prístup neoprávnené tretie osoby. 

 

 

 Vyžadujeme, aby sa nezávislí poskytovatelia služieb, ktorí majú v našom mene prístup k 

Vašim Osobným údajom, zmluvne zaviazali na dodržiavanie bezpečnostných povinností 

v oblasti IT. 

 

 Každopádne vzhľadom na fakt, že poskytovanie Osobných údajov prostredníctvom internetu 

nie je úplne bezpečné, nie sme schopní zaručiť bezpečnosť Vašich Osobných údajov 

poskytnutých prostredníctvom internetu. 
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SOCIÁLNE MÉDIÁ A OBSAH VYTVORENÝ UŽÍVATEĽOM 
 

Niektoré stránky sociálnych médií a aplikácií L´Oréal Talent môžu užívateľom umožniť odosielať vlastný 

obsah. Nezabudnite, že akýkoľvek obsah odoslaný na jednu z týchto platforiem si môže verejnosť 

prehliadať, takže by ste mali byť opatrní pri poskytovaní určitých osobných údajov, napr. finančné 

informácie alebo podrobnosti o adrese. Nie sme zodpovední za žiadne kroky podniknuté inými 

jednotlivcami, pokiaľ zverejníte osobné údaje na jednej z našich platforiem a stránok sociálnych médií, 

a odporúčame , aby ste tieto informácie nezdieľali. 
 

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI 
 

Spoločnosť L’Oréal rešpektuje Vaše právo na ochranu súkromia; je dôležité, aby ste mali nad 

svojimi Osobnými údajmi kontrolu. 

Máte tieto práva: 

 Právo byť informovaný: Máte právo na jasné, transparentné, zrozumiteľné a jednoducho 

dostupné informácie o tom, akým spôsobom Vaše Osobné údaje používame a aké sú Vaše 

práva. To je účel informácií obsiahnutých v týchto Zásadách pre uchádzačov o zamestnanie. 

 

 Právo na prístup k údajom a právo vyhotoviť si kópie: Máte právo na prístup k svojim 

Osobným údajom, ktoré uchovávame (a ktoré podliehajú istým obmedzeniam), a právo 

vyhotoviť si kópie takýchto Osobných údajov. 

 

 Právo na opravu údajov: Pokiaľ sú Vaše Osobné údaje nepresné alebo neaktuálne, máte právo 

vyžiadať si ich opravu a / alebo ich doplnenie v prípade, že sú neúplné. 

 

 Právo vzniesť námietku voči  priamemu marketingu a profilovaniu: Máte právo kedykoľvek 

sa odhlásiť z našej marketingovej komunikácie týkajúcej  sa kariéry  alebo odmietnuť dostávať 

naše pracovné ponuky kliknutím na odkaz „odhlásiť“ v akomkoľvek e-maile alebo komunikácii, 

ktorú Vám zasielame. Tiež máte právo vzniesť námietku voči profilovaniu alebo rozhodnutiu 

prijatému výhradne na základe automatizovaného individuálneho rozhodovania. Môžete nás 

tiež kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov. 

 

 Právo na výmaz a právo byť zabudnutý: V niektorých prípadoch máte právo, aby Vaše Osobné 

údaje boli vymazané alebo odstránené. Toto právo neplatí absolútne z toho dôvodu, že 

môžeme mať povinnosť uchovať Vaše Osobné údaje na základe právnych alebo oprávnených 

dôvodov, k čomu dochádza v personálnom sektore pomerne často. 

 

 Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov založenom na 

predchádzajúcom súhlase: Pokiaľ je spracovanie založené na Vašom súhlase, môžete svoj 

súhlas s tým, aby sme spracovávali Vaše Osobné údaje, odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu 
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neovplyvňuje oprávnenosť spracovania údajov pred takýmto odvolaním. Pre viac informácií 

viď tabuľku v sekcii „Aké údaje zhromažďujeme a akým spôsobom ich používame?“. 

 

 Právo podať sťažnosť u orgánu dohľadu: Proti postupom spoločnosti L’Oréal v oblasti ochrany 

osobných údajov a súkromia ste oprávnený podať sťažnosť u orgánu na ochranu osobných 

údajov vo svojej krajine. Pred podaním akejkoľvek sťažnosti na príslušný orgán na ochranu 

osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných 

údajov. 

 

 Právo na prenosnosť údajov: Máte právo prenášať, kopírovať alebo prevádzať údaje, ktoré sa 

Vás týkajú, z našej databázy do inej databázy. To sa vzťahuje výhradne na údaje, ktoré ste nám 

poskytli, pokiaľ je ich spracovanie založené na Vašom súhlase a vykonávané pomocou 

automatizovaných prostriedkov. Pre viac informácií viď tabuľku v sekcii „Aké údaje 

zhromažďujeme a akým spôsobom ich používame?“. 

 

 Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo požiadať o obmedzenie toho, že 

spracovávame Vaše Osobné údaje. To znamená, že spracovávanie Vašich Osobných údajov je 

obmedzené, takže údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme ich používať ani spracovávať. Toto 

právo sa vzťahuje na osobitné prípady uvedené vo Všeobecnom nariadení o ochrane osobných 

údajov, konkrétne: 

 

- subjekt údajov (t.j. Vy) popiera presnosť Osobných údajov, a to na dobu potrebnú 

na to, aby Správca (t.j. spoločnosť L’Oréal) mohol presnosť Osobných údajov overiť,  

- spracovanie je protiprávne a subjekt údajov (t.j. Vy) odmieta výmaz Osobných 

údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,  

- správca (t.j. spoločnosť L’Oréal) už Osobné údaje nepotrebuje na účely 

spracovania, ale subjekt údajov (t.j. Vy) ich požaduje za účelom určenia, výkonu 

alebo obhajoby právnych nárokov,  

- subjekt údajov (t.j. Vy) vzniesol námietku voči spracovaniu na základe oprávnených 

dôvodov na strane Správcu (t.j. spoločnosti L’Oréal), pokiaľ sa neoverí, či 

oprávnené dôvody Správcu (t.j. spoločnosti L’Oréal) prevažujú nad oprávnenými 

dôvodmi subjektu údajov (t.j. Vašimi). 

 

 Právo na zabezpečenie spôsobu používania Osobných údajov po Vašej smrti: Máte právo 

stanoviť pokyny pre spoločnosť L’Oréal ohľadne používania Vašich Osobných údajov po Vašej 

smrti. 

 

Pokiaľ si budete chcieť uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás prostredníctvom 

nižšie uvedených kontaktných údajov.  Môžete byť prípadne požiadaný/á preukázať svoju totožnosť 

a poskytnutie dodatočných informácií týkajúcich sa Vašej žiadosti pred tým, ako bude spracovaná. 
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POKIAĽ MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY ALEBO SI CHCETE UPLATNIŤ NIEKTORÉ ZO SVOJICH PRÁV, NEVÁHAJTE 

NÁS KONTAKTOVAŤ. 
 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spôsobu, akým spracovávame a 

používame Vaše Osobné údaje, alebo pokiaľ si chcete uplatniť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv, 

kontaktujte  prosím : 

 

Max de CHANTERAC (« Data Protection Manager ») 

L’OREAL DATA PRIVACY OFFICER FOR HR 

Max.dechanterac@loreal.com  
 

ю 


