INFORMACE
o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání po dobu výběrového řízení na volné pracovní místo
LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, se sídlem Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí (dále jen „Správce“),
Vás tímto v souladu s čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a
podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, příp. zákona, který jej nahradí (dále jen „zákon o
ochraně osobních údajů“), informuje o tom, že o Vás shromáždí a zpracuje osobní údaje v rozsahu Vámi poskytnutém, a to pro
účely a potřeby jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „pracovní
smlouvy“) uskutečněného na Váš návrh v rámci výběrového řízení na volné pracovní místo. Poskytnuté osobní údaje budou
zpracovávány pouze příslušnými zaměstnanci Správce, příp. smluvním zpracovatelem. Poskytnuté osobní údaje mohou být
zpřístupněny oprávněným osobám (státním orgánům, soudům, policii, finančním úřadům apod.) v rámci výkonu jejich zákonných
pravomocí a zpracovateli.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva podle Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, zejména
právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
S ohledem na výše uvedené účely zpracování osobních údajů je jejich poskytnutí povinné (není nutný Váš souhlas),
neboť je jejich zpracování nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy uskutečněné na Váš návrh [čl. 6, odst. 1, písm. b)
Nařízení]. Následkem odmítnutí poskytnutí předmětných osobních údajů by bylo Vaše vyloučení z výběrového řízení na
příslušnou pracovní pozici.
V souladu s Nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány pouze po
dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tedy nejpozději do ukončení výběrového řízení. V případě úspěchu ve
výběrovém řízení a uzavření pracovní smlouvy bude Správce pokračovat ve zpracovávání Vašich osobních údajů na základě
zákonných důvodů, o nichž budete informován/a před uzavřením pracovní smlouvy. V případě neúspěchu ve výběrovém řízení
budou osobní údaje zlikvidovány, ledaže udělíte Správci souhlas s jejich dalším zpracováním.
Správce přijal následující opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k
jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů: omezený přístup k získaným osobním údajům a jejich technické zabezpečení.
Subjekt údajů může svá práva vyplývající z Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů uplatnit v sídle Správce.
INFORMACE
o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání po ukončení výběrového řízení na volné pracovní místo nebo mimo něj
LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, se sídlem Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň - Jižní Předměstí (dále jen „Správce“),
Vás tímto v souladu s čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), a
podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, příp. zákona, který jej nahradí (dále jen „zákon o
ochraně osobních údajů“), informuje o tom, že má v úmyslu o Vás shromáždit a zpracovat osobní údaje v rozsahu Vámi
poskytnutém, a to pro účely a potřeby případného jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo
pracovní poměr (dále jen „pracovní smlouvy“) uskutečněného na návrh Správce, v rámci výběrového řízení na volné pracovní
místo. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze příslušnými zaměstnanci Správce, příp. smluvním zpracovatelem.
Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným osobám (státním orgánům, soudům, policii, finančním úřadům
apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí a zpracovateli.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva podle Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, zejména
právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
S ohledem na výše uvedené účely zpracování osobních údajů je jejich poskytnutí nepovinné (je nutný Váš souhlas) [čl.
6, odst. 1, písm. a) Nařízení]. Udělený souhlas ke zpracování osobních údajů je možné kdykoliv odvolat, a to sdělením v písemné
formě doručeným do sídla Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl
dán před jeho odvoláním. Neuvede-li subjekt údajů při udělení souhlasu podle této informace jinak, má se za to, že svůj souhlas
udělil na dobu neurčitou.
V souladu s Nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány pouze po
dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. V případě odvolání souhlasu podle předchozího odstavce budou Vámi
poskytnuté osobní údaje zlikvidovány bezodkladně.
Správce přijal následující opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k
jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů: omezený přístup k získaným osobním údajům a jejich technické zabezpečení.
Subjekt údajů může svá práva vyplývající z Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů uplatnit v sídle Správce.

