
 
 

Riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie voľnej pracovnej pozície: 

 

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Náplň pracovnej činnosti 

 

Oblasť GDPR: 

- poskytovať poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a 

zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach 

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, osobitných predpisov alebo 

medzinárodných zmlúv, 

- monitorovať súlad so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 

osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, týkajúcimi sa ochrany 

osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi 

s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a 

odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich 

auditov ochrany osobných údajov, 

- zodpovednosť za spracovanie a aktualizáciu riadiacich dokumentov súvisiacich s 

ochranou osobných údajov v organizácii v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov  

- spolupracovanie s Úradom na ochranu osobných údajov alebo iným príslušných 

dozorným úradom a poskytovanie potrebnej súčinnosti pri plnení úloh patriacich do 

ich pôsobnosti. 

Právna oblasť: 

- zabezpečovanie právnej agendy, riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych 

a pracovnoprávnych záležitostí 

- poskytovanie odborných konzultácii a poradenstva v rámci organizácie. 

 

Požiadavky na uchádzača 

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 

- odborná prax 2 roky buď v oblasti GDPR alebo v oblasti právnych služieb 

 

Požadované doklady k výberovému konaniu:  

- štruktúrovaný životopis 

- žiadosť o prijatie do zamestnania s krátkym motivačným listom 

 

Platové podmienky: 

Od 1 200 EUR /mesiac 

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z., platných platových taríf. Mzda sa bude vyvíjať od 

seniority uchádzača. 

 

 



Nástup do pracovného pomeru:  

Od 1.4.2021, prípadne dohodou. 

Pracovný pomer na celý úväzok v jednozmennej prevádzke. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  31.03.2021  

 

Kontaktná osoba:  daniela.dobrovodska@155.sk   

 

V prípade, že Vás naša ponuka a pozícia zaujala a chcete sa stať súčasťou dynamického 

a tímového pracovného prostredia, zašlite požadované na emailovú adresu: 

daniela.dobrovodska@155.sk  najneskôr do 10.03.2021. 

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria na pozíciu. 

 

Záujemca o zamestnanie zaslaním požadovaných dokumentov zároveň vyjadruje súhlas so 

spracovaním   jeho   osobných   údajov   pre   účely   výberového   konania  v  zmysle  Zákona  

č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
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