Souhlas se zpracováním osobních údajů
(pro účely zprostředkování a získání zaměstnání v rámci výběrového řízení)
Uděluji tímto souhlas společnosti Smart Career s.r.o., se sídlem třída Míru 60,
530 02 Pardubice, IČ: 032 16 331, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40369 (dále jen Správce osobních údajů), aby ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
zpracovávala tyto osobní údaje:
-

Jméno a příjmení;
Email (adresa elektronické pošty);
Telefonní číslo;
Datum narození;
Korespondenční adresa;
Občanství (státní příslušnost);
Informace o zdravotní způsobilosti k práci;
Informace o dosaženém vzdělání;
Informace o kvalifikačních předpokladech;
Informace o předchozích zaměstnáních (přehled dřívějších zaměstnání) a o evidenci
na Úřadu práce v evidenci nezaměstnaných;
Osobní fotografie (v případě, že je uchazečem / žadatelem připojena v životopisu nebo
v jeho příloze);
Informace z výpisu z rejstříku trestů
Informace o očekávané mzdě;
Informace o předpokládaném datu nástupu do nového zaměstnání;
A další uchazečem poskytnuté informace z životopisu a z jeho příloh.

Tyto poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě Vámi poskytnutého
souhlasu pro účely zprostředkování a získání zaměstnání v rámci výběrového řízení.
S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji svůj výslovný souhlas.
(poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a to např.
zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti SMART Career s.r.o.).
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Poskytnuté osobní
údaje však mohou být sdíleny i se subjekty, pro které Správce osobních údajů vyvíjí
činnost jako subdodavatel personálních služeb v rámci agenturního zaměstnávání (dále jen
zpracovatelé osobních údajů), a se kterými je uzavřena příslušná Dohoda o ochraně osobních
údajů.
Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány, je po dobu trvání výběrového řízení
pro získání zaměstnání, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání na volnou pracovní
pozici a poté ještě po dobu jednoho (1) roku po skončení výběrového řízení, respektive
po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání, z důvodu oprávněných zájmů Správce osobních
údajů, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.

Podle Nařízení máte právo, za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR:
-

-

Požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
osobních údajů;
Požádat o kopii těchto osobních údajů;
Požádat o opravu nepřesných osobních údajů;
Požádat o výmaz osobních údajů zpracovaných Správcem osobních údajů, pokud
již pominul účel zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, pokud vznese
námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem osobních údajů zpracovány
protiprávně;
Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů;
Na přenositelnost osobních údajů (Správce osobních údajů je povinen vydat osobní
údaje Subjektu údajů zpracované automatizovaně na základě souhlasu Subjektu
údajů jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu).

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je
Úřad na ochranu osobních údajů.
Prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv
změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámím Správci osobních údajů a souhlasím
se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených. Prohlašuji, že jsem byl/a
poučen/a o svých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů.
Správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu
s GDPR i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné
pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů
Správce.

