Zásady zpracování
osobních údajů uchazečů
V průběhu výběrového řízení shromažďujeme a zpracováváme údaje za účelem:
• 	vyhodnocení vhodnosti pro pozici, o kterou se ucházíte;
• 	přípravy dokumentace nezbytné před možným zahájením pracovního poměru a ke komunikaci s příslušnými veřejnými orgány za účelem obstarání všech podmínek pro uzavření pracovního nebo jiného obdobného poměru.
Toto zpracování je nezbytné k provedení náboru a uzavření smlouvy.
Můžeme vás také oslovit s jinou nabídkou práce, a to během výběrového řízení nebo po přiměřenou dobu po
jeho provedení. Proti tomuto zpracování můžete kdykoliv vznést námitky, a to písemným oznámením společnosti (včetně e-mailu), že si nepřejete, aby společnost uchovávala vaše údaje a nabízela vám další nabídky.
Můžeme rovněž přiměřeným a vhodným způsobem provést kontrolu informací, které jste nám poskytli.
Může jít např. o kontrolu veřejně dostupných zdrojů, jako jsou internetové stránky, rejstříky nebo sociální
média, vyžádání dokumentů, výpisů nebo dokladů, nebo ověření referencí na předchozí zaměstnavatele.
Tímto zmocňujete předchozí zaměstnavatele a další osoby uvedené jako reference k poskytnutí informací
týkajících se vašeho zaměstnání (zejm. doby zaměstnání, pracovního zařazení a činnosti).
Pro výše uvedené účely shromažďujeme zejm. jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, životopisy,
motivační dopisy a další informace a dokumenty, které nám poskytnete nebo které sami získáme v souladu
s právními předpisy. Tyto informace budeme uchovávat po dobu, která je nezbytná pro vyhodnocení vaší žádosti o pracovní nabídku, případně pro přípravu dokumentace a komunikace s příslušnými orgány veřejné správy.
Dále můžeme uchovávat vaše kontaktní údaje, pracovní informace a relevantní osobní údaje, abychom vám poskytli informace o budoucích nabídkách práce, které by vás mohly zajímat, ale v žádném případě po dobu delší
než 6 měsíců od jejich získání. Vaše údaje nebudou poskytnut žádným dalším subjektům pro jejich vlastní účely.
V souvislosti se zpracováním vašich údajů máte právo:
• 	na přístup k údajům,
• 	na opravu nebo doplnění nepřesných nebo nepravdivých údajů,
• 	na vymazání údajů, pokud pominuly účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány,
nebo pokud byly shromážděny nezákonně,
• 	na omezení zpracování údajů ve zvláštních případech,
• 	na přenos údajů k dalším správcům,
• 	na podání námitky proti zpracování údajů, pokud neexistují legitimní důvody pro zpracování,
které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, a
• 	kontaktování Úřadu pro ochranu osobních údajů
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