SÚHLAS ZAMESTNANCOV SO SPRACOVANÍM ICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Týmto prehlasujem, že ako zamestnanec SECURITAS SK s.r.o., so sídlom Bojnická cesta
1911/3, Prievidza, IČO: 36 768 073, udeľujem svoj informovaný, bezpodmienečný a
jednoznačný súhlas (“Súhlas”) spoločnosti Securitas AB, spoločnosti registrovanej vo Švédsku
so sídlom v Lindhagensplan 70, SE-112 43 Stockholm, Švédsko, a spoločnosti SECURITAS SK
s.r.o., k zberu a spracovaniu obmedzeného množstva mojich osobných údajov za účelom
prevádzkovania interného systému oznamovania prehreškov “Linka Integrity“ v databáze
(ďalej len “Databáza”), ktorá sa fyzicky nachádza v Kelowna, Britská Kolumbia, 2130 Leckie
Place, V1Y 7W7 Kanada. Na základe zmluvy uzatvorenej medzi Securitas AB, Ethics Point a
SECUITAS SK s.r.o. bude mať Ethics Point ako spracovateľ osobných údajov právo
spracovávať moje osobné údaje len pre účely a v rámci podmienok stanovených týmto
Súhlasom. Spracovanie bude robené prevažne elektronicky. Ethics Point, ako spracovateľ
osobných údajov má sídlo v USA. Pre účely poskytovania dostatočnej ochrany pre prevod
osobných údajov dodržuje Ethics Point Zásady bezpečného zachovania tajomstva publikované
Ministerstvom obchodu USA (“Bezpečný prístav (Safe Harbor)”).
SECURITAS SK s.r.o. bude pre účely tohto Súhlasu vystupovať ako správca osobných údajov.
Rozsah mojich osobných údajov, ktoré budú spracované, bude obmedzený na nasledujúce:
(i)

moje meno a priezvisko;

(ii)

moje telefóne číslo;

(iii)

moje e-mailová adresa;

(iv)

moje pracovné zaradenie a osobné číslo pridelené zamestnávateľom;

(v)

akékoľvek chovanie z mojej strany považované alebo vnímané za nežiaduce
zamestnancom Securitas A.B., SECURITAS SK s.r.o. alebo inej spoločnosti z
holdingu Securitas, ktoré zahŕňa, nie je však obmedzené na akúkoľvek vnímanú
nezákonnú alebo protiprávnu činnosť alebo akúkoľvek činnosť, ktorá nie je prípustná
podľa zásad holdingu Securitas.

Ďalej taktiež udeľujem svoj
s nasledujúcimi skutočnosťami:

informovaný,

bezpodmienečný

a

jednoznačný

súhlas

(1)

Moje osobné údaje budú spracovávane v zahraničí;

(2)

Osobné údaje uvedené vyššie budú spravované spoločnosťou SECURITAS SK s.r.o. a
spracovávane spoločnosťou Ethics Point v Databáze pre účel odhalenia a prevencie
protiprávneho chovania a porušovania interných zásad holdingu Securitas. V tomto
ohľade budú moje osobné údaje spracovávane pre účely identifikácie na základe
oznámenia podaného mnou alebo mojimi spolupracovníkmi o určitom vnímanom
nežiadúcom chovaní z mojej strany alebo zo strany spolupracovníkov, ktorí by
porušovali interné zásady holdingu Securitas, či boli vnímaní ako správnoprávne či
trestno právne delikty na pracovisku. Za tým účelom budú sprístupnené v celom
rozsahu zamestnancom Securitas AB alebo SECURITAS SK s.r.o.. Ak sa vyšetrovaním

potvrdí, že k takémuto porušeniu došlo, vykoná Securitas vhodné nápravné opatrenia
voči príslušným osobám, vrátane akéhokoľvek disciplinárneho opatrenia, a ďalej vykoná
všetky vhodné kroky k náprave a odstráneniu následkov protiprávnych konaní.
(3)

Akékoľvek sťažnosti, ktoré spadajú mimo rozsah Linky Integrity Securitas, a ktoré sú
nazhromaždené jej prostredníctvom, budú vymazané alebo ihneď archivované. Osobné
údaje, ktoré sú nazhromaždené po oznámení sťažnosti na Linku bezúhonnosti
Securitas, budú uchovávané a prejednávané po dobu nevyhnutnú pre vyšetrenie
skutočností uvedených v príslušnej sťažnosti. Po tejto dobe budú moje osobné údaje
okamžite vymazané alebo bezpečne archivované v súlade s právnymi predpismi;

(4)

Mám právo požadovať prístup k osobným údajom spracovávaným o mojej osobe. Ďalej
mám taktiež právo meniť či opraviť svoje osobné údaje, ak sú nepresné, alebo požiadať
o výmaz údajov, ak nie sú spracované v súlade s príslušným právom a smernicami.
Pokiaľ budem mať za to, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie mojich
osobných údajov v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v
rozpore so zákonom, alebo sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich
spracovania, môžem a) požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie, b)
požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav, tj. napr. údaje
zablokoval, opravil, doplnil či zlikvidoval.
Pre výkon tohto práva prístupu alebo podania akýchkoľvek ďalších dotazov ohľadne
tohto Oznámenia, rozumiem, že môžem kontaktovať: integrity@securitas-sk.sk
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