
 

Oznámenie o ochrane údajov 

Spoločnosť KION GROUP AG teší, že sa zaujímate o našu spoločnosť a naše výrobky. Chceli by sme vás 

informovať o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou KION GROUP AG a jej dcérskymi 

spoločnosťami (ďalej spoločne len „KION“) pri používaní nášho portálu pre uchádzanie sa o zamestnanie. 

Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vás môžu osobne týkať a pomocou ktorých vás možno identifikovať. 

Za spracovanie vašich osobných údajov je spravidla zodpovedná spoločnosť KION, v ktorej sa uchádzate o 

zamestnanie, a KION GROUP AG. 

Aké informácie zhromažďujeme? 
 

Na našej kariérnej stránke môžete hľadať voľné pracovné miesta bez toho, aby ste nám poskytli svoje 

osobné údaje. Upozorňujeme však, že na našej webovej stránke používame súbory cookie, ktoré 

zhromažďujú určité údaje od našich používateľov, napr. ako často bola konkrétna stránka navštívená (viac 

informácií nájdete v našich zásadách používania súborov cookie v časti Our Privacy Statement | KION 

GROUP AG). 

 

 

Údaje, ktoré potrebujeme pre proces uchádzania sa o zamestnanie: 
 

Pri vytváraní svojho profilu alebo prihlasovaní nám musíte poskytnúť osobné informácie, ako napríklad: 
▪ oslovenie (pán/pani), 
▪ titul, 
▪ meno, priezvisko, 
▪ adresa (vrátane PSČ), 
▪ telefónne číslo (čísla), 
▪ e-mailová adresa, 
▪ pracovné skúsenosti, 
▪ kvalifikácie vrátane jazykových znalostí, 
▪ stupeň zdravotného postihnutia. 

 

Okrem informácií, ktoré nám poskytnete priamo, môžeme o vás zhromažďovať informácie aj z iných zdrojov, 

napríklad z webových stránok, na ktorých ste dobrovoľne sprístupnili svoje osobné údaje (napr. 

LinkedIn.com). 

 

V niektorých krajinách sme povinní informovať vás o právnych základoch, ktoré nám umožňujú 

zhromažďovať a spracovávať vaše osobné údaje. Vaše údaje zhromažďujeme na účel uzavretia zmluvy s 

vami alebo z dôvodu, že je to nevyhnutné v oprávnenom záujme KION Group AG ako zamestnávateľa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kiongroup.com/en/Service/Privacy-Statement/
https://www.kiongroup.com/en/Service/Privacy-Statement/
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Údaje, ktoré nám poskytnete 
 

Ak nám v procese uchádzania sa o zamestnanie poskytnete ďalšie osobné údaje, ktoré sa v procese 

uchádzania sa o zamestnanie priamo nevyžadujú, budeme ich tiež spracovávať na základe nášho 

oprávneného záujmu o obsadenie voľného pracovného miesta. 

 

Ako používame vaše osobné údaje? 
 

Údaje, ktoré nám poskytnete, používame na realizáciu procesu uchádzania sa o zamestnanie v spoločnosti 

KION a na analytické účely. Podrobne: 

 
- Vaše údaje spracovávame na posúdenie vašej vhodnosti na zamestnanie u nás a pri následných 

pohovoroch a/alebo hodnoteniach. To platí pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate, ako aj pre podobné 
potenciálne pozície v našej spoločnosti. Kópie vami poskytnutých informácií a všetka ďalšia 
korešpondencia sa budú uchovávať, aby sa vaša žiadosť o zamestnanie posunula ďalej v procese a 
ako záznam o našich náborových procesoch (ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Ako dlho 
uchovávame vaše osobné informácie“); 

 
- Na štatistické účely sme oprávnení anonymizovať vaše údaje a použiť ich v súhrnnej podobe. 

 
- Môžeme vás tiež kontaktovať e-mailom alebo telefonicky, aby sme s vami prediskutovali vašu 

žiadosť o zamestnanie. 
 

- Ak bude vaša žiadosť o zamestnanie úspešná, použijeme vaše osobné údaje na nadviazanie 
zmluvného vzťahu a príslušné údaje uložíme do našich systémov. 

 

Budú vaše osobné údaje prenesené do zahraničia a kto je zodpovedný za spracovanie 
údajov? 
 

Ak sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti KION, vaše osobné údaje budú spracované v rámci takzvanej 

spoločnej zodpovednosti v súlade s čl. 26 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) 

 
▪ spoločnosťou KION GROUP AG so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku 
▪ príslušnou dcérskou spoločnosťou KION so sídlom v krajine, v ktorej sa nachádza pracovné miesto, 

o ktoré sa uchádzate. 

 

Prehľad jednotlivcov zodpovedných za spracovanie údajov a ich príslušné povinnosti nájdete tu. 

 

Ak je na splnenie niektorého z vyššie uvedených účelov nevyhnutné preniesť vaše osobné údaje do krajín, 

ktoré majú iný štandard ochrany údajov ako krajina, v ktorej sa nachádzate, prijali sme zmluvné alebo iné 

vhodné ochranné opatrenia, aby sme zabezpečili, že vaše údaje budú na celom svete chránené podľa 

rovnakých štandardov. 

 

S kým zdieľame vaše informácie? 
 

Ak nám pri obsadzovaní voľného pracovného miesta pomáhal poskytovateľ služieb a vy ste sa uchádzali o 

zamestnanie prostredníctvom tohto kanála, váš životopis a ďalšie podrobnosti nám zašle poverená 

personálna agentúra v krajine, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie. So všetkými vašimi osobnými údajmi, 

ktoré sme dostali od poskytovateľa služieb, budeme zaobchádzať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane 

údajov. Informácie o tom, ako personálna agentúra zaobchádza s vašimi osobnými údajmi, môžete získať od 

príslušného poskytovateľa služieb. 

 

Na splnenie vyššie uvedených účelov zdieľame vaše osobné údaje aj s poskytovateľmi služieb, ktorí nám pri 

tomto procese pomáhajú. Zmluvnými dohodami sme pritom zabezpečili, aby títo poskytovatelia služieb 

spracúvali osobné údaje výlučne v súlade s našimi pokynmi a len na splnenie vyššie uvedených účelov. Je 

zabezpečená primeraná úroveň bezpečnosti spracovania údajov. 

https://www.kiongroup.com/KION-Website-Main/Service-and-Technical/Privacy-Statement/Workday-Recruiting/Workday-Recruiting-Joint-Controllers-of-KION-GROUP-AG.pdf


Page 3 

 

V rámci spoločnosti KION budú vaše osobné údaje postúpené príslušným osobám na personálnom 

oddelení, nadriadeným zamestnancom, ktorí obsadzujú pracovnú pozíciu, a v prípade potreby ďalším 

relevantným osobám z obchodného úseku alebo personálneho oddelenia. Za určitých okolností môže byť 

potrebné zverejniť vaše osobné údaje v rámci alebo mimo spoločnosti KION z právnych alebo regulačných 

dôvodov alebo na účel riadenia rizík, napr. ak nás o to požiada súd, polícia, iný orgán činný v trestnom 

konaní alebo dozorný orgán. 

 

Aké mám práva? 
 

Ak spoločnosť KION spracúva vaše osobné údaje, môžete kontaktovať spoločnosť KION Group AG alebo 

príslušnú dcérsku spoločnosť, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie, 

 
- a požiadať ju, aby vám poskytla kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, 

 
- informovať sa o akýchkoľvek zmenách vašich osobných údajov alebo nás požiadať o opravu 

osobných údajov, ktoré o vás uchovávame,  

 
- v určitých situáciách požadovať, aby sme vymazali alebo zablokovali vaše osobné údaje, ktoré o vás 

uchovávame, obmedzili ich spracúvanie, alebo vzniesť námietku proti konkrétnemu spôsobu, akým 
vaše osobné údaje používame,  
 

- v určitých situáciách požiadať o prenos vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, tretej osobe; 

 

Môžete tiež: 

 
- kedykoľvek odvolať svoj súhlas v súlade s platnými právnymi predpismi a 

 
- kedykoľvek vzniesť námietku proti používaniu vašich osobných údajov v súlade s platnými zákonmi, 

ak vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo vo verejnom záujme. 
 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, uplatnenia vašich 

práv alebo sťažností nás kontaktujte na emailovej adrese dataprotection@kiongroup.com. Môžete sa tiež 

obrátiť na miestny úrad pre ochranu údajov. 

 

Ako chránime vaše osobné údaje? 
 
Spoločnosť KION neustále prijíma vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby čo 
najkomplexnejšie ochránila vaše osobné údaje pred manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou a pred 
neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zdokonaľujú v súlade s 
technologickým vývojom. 

Okrem zabezpečenia operačného prostredia používame na tejto webovej stránke aj metódu šifrovania. To 
znamená, že všetky osobné údaje, ktoré prenášate, vrátane vašich platobných údajov, sa prenášajú 
pomocou všeobecne akceptovaného a zabezpečeného štandardného protokolu SSL (Secure Socket Layer), 
aby sa zabránilo zneužitiu týchto údajov tretími stranami. SSL je bezpečný a osvedčený štandard, ktorý sa 
používa napr. aj v online bankovníctve. Zabezpečené pripojenie SSL spoznáte podľa toho, že symbol zámku 
v stavovom riadku prehliadača je zamknutý a riadok adresy začína s „https“. 

Napriek tomu by sme chceli zdôrazniť, že prenos údajov cez internet spravidla môže mať bezpečnostné 
medzery (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu), a preto nie je možné zaručiť absolútnu ochranu 
údajov pred prístupom tretích strán. 

 
 

mailto:dataprotection@kiongroup.com
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Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 
 

Ak sa uchádzate o konkrétnu pracovnú pozíciu, vaše údaje budeme uchovávať dovtedy, kým nepominú 

zákonné dôvody na ich uchovávanie. To je zvyčajne vtedy, keď viac nie sme povinní uchovávať údaje z 

právnych a regulačných dôvodov. Ak ste nám udelili svoj súhlas s predĺženým uchovávaním údajov, sme 

oprávnení tieto údaje uchovávať aj po uplynutí vyššie uvedeného obdobia po dobu trvania vášho súhlasu. 

 

 

Ako nás môžete kontaktovať? 
 

KION GROUP AG 

Thea-Rasche-Straße 8 

60549 Frankfurt nad Mohanom 

Nemecko 

 

Telefón +49 69 20 110 0 

E-mail info@kiongroup.com 

Webová stránka www.kiongroup.com 

 

 


