Informování o zpracování údajů
Pro uchazeče o zaměstnání
Věc: GDPR – Informování o zpracování údajů
Vážení uchazeči o zaměstnání
Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General
Data Protection Regulation). Z uvedeného nařízení vyplývá řada nových povinností pro správce dat,
mezi něž se řadí i naše společnost ALFASPED Logistik, s.r.o. Dále pak dle Zákoník práce ( § 30 odst. 2, §
316).
V souladu s tímto nařízením bychom Vás rádi informovali, že naše společnost zpracovává údaje
uvedené v životopisu, motivačních dopisů či e-mailu. Informace obsažené ve Vašem „dokumentu“
jsou určeny výlučně pro potřeby jeho výběrového řízení nebo ve smyslu účelu, který byl mezi
odesílatelem a adresátem ujednán písemně nebo ústně.
Dále souhlasíte s tím, aby tyto údaje společnost Alfasped Logistik s.r.o. chovávala nejdéle po dobu
jednoho roku od převzetí životopisu a využila je pouze v rozsahu pro personální účely nebo zasílání
vhodných nabídek zaměstnání.
Některé z těchto údajů jsou osobními údaji. Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které bezprostředně
souvisejí s nabízenou pracovní pozicí a nebudou použity třetí stranou.
Konkrétně evidujeme:
• Osobní údaje uchazeče – Jméno, příjmení, datum narození, e-mail a telefonní číslo.
Osobní údaje evidujeme na základě následujících právních důvodů:
• Oprávnění zájem správce při pořádání výběrového řízení
Za podmínek uvedených v čl.15-22 GDPR má subjekt údajů (uchazeč) právo:
• požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracoval,
• požádat o kopie těchto osobních údajů,
• požádat o opravu údajů, a to v případech, kdy tyto údaje budou nepřesné,
• požádat o výmaz osobních údajů,
• požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo přenositelnost údajů.
• Subjekt údajů (uchazeč) má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, tj.
Úřadu pro ochranu osobních údajů
Písemné odvolání vašeho prohlášení o zpracování údajů zasílejte do sídla společnosti formou
doporučeného dopisu.
Ing. Václav Růža
ředitel společnosti
Zpracovala:

VSŘQ-vedoucí sekce řízení kvality

Platné ke dni:
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