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1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Správcem osobních údajů jsme my, společnost KROUPAHELÁN advokátní kancelář,
s.r.o., IČO: 29310571, sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno.
Jsme odpovědní za zpracování tvých osobních údajů souvisejících s výběrovým řízením
na vybranou pozici.
V tomto dokumentu tě informujeme, za jakými účely a v jakém rozsahu zpracováváme
tvé osobní údaje, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu jsme oprávněni tvé údaje
uchovávat. Dozvíš se zde také, jaká práva ti ve vztahu ke zpracování osobních údajů
náleží a jak je můžete vůči tobě uplatnit.

2.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O TOBĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT
Zpracováváme o tobě osobní údaje, které souvisejí s náborem zaměstnanců
a uskutečněním výběrového řízení.
Jde konkrétně o tyto kategorie:
•

identifikační údaje (např. jméno, příjmení);

•

kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);

•

údaje vyplývající ze životopisu (např. údaje o dosaženém vzdělání, předchozí
zaměstnání, adresní údaje);

•

informace o tvé motivaci u nás pracovat (např. dosavadní zkušenosti na pozici,
co tě o nás zaujalo)
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3.

DETAILY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud máš zájem u nás pracovat, můžeš nás kontaktovat přímo na e-mail, anebo
prostřednictvím elektronického formuláře. Osobní údaje, které nám takto poskytneš,
zpracováváme v rozsahu, za účely, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených
zde:
Účel

Rozsah
zpracovávaných
informací

Právní titul

Doba zpracování

Nábor
zaměstnanců,
uskutečnění
výběrového řízení
a jednání o
uzavření pracovní
smlouvy (příp.
dohody o práci
konané mimo
pracovní poměr),
nebo jiné smlouvy
o spolupráci
(advokáti)

Identifikační údaje

Nezbytnost
provedení
opatření před
uzavřením
smlouvy

Do 1 měsíce od
výběru jiného
uchazeče

Kontaktování
v případě uvolnění
pozice vhodné pro
nevybraného
uchazeče

Identifikační údaje

Souhlas se
zpracováním
osobních údajů

Do odvolání
souhlasu se
zpracováním
osobních údajů, max.
3 roky od doby, kdy
jsme tě informovali
o neúspěchu ve
výběrovém řízení

Kontaktní údaje
Informace
vyplývající ze
životopisu
Informace o tvé
motivaci u nás
pracovat

Kontaktní údaje
Informace
vyplývající ze
životopisu
Informace o tvé
motivaci u nás
pracovat

Informace v e-mailu či v dotazníku nám sděluješ dobrovolně. Když nám je neposkytneš,
nemůžeme tě však zařadit do výběrového řízení.
Může se stát, že na vybrané pozici uspěje namísto tebe někdo jiný. To ale nemusí
znamenat, že s tebou nechceme zůstat v kontaktu a nabídnout ti později jinou
vhodnou pozici. Pokud chceš, abychom tě takto v budoucnu kontaktovali,
potřebujeme tvůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
Nemusíš se bát. Souhlas můžeš kdykoliv a jakoukoliv cestou odvolat. Pro více informací
přejdi na kapitolu 5.1.
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4.

KDO MŮŽE MÍT K TVÝM ÚDAJŮM PŘÍSTUP
Přesně nevíme, kdo všechno bude mít v době výběrového řízení i po něm k tvým
údajům přístup. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců a důvod, proč přístup
mít mohou:
Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoba zajišťující chod webu a software
(počítačových systémů)

Potřebujeme, aby nám poskytovatel
softwarového vybavení, který je v pozici
zpracovatele osobních údajů, servisoval
chod informačních systémů.

Osoby poskytující inzerční
a zprostředkovací služby v oblasti
propojení zájemců o práci a
potenciálních zaměstnavatelů

Pokud se o tvém zájmu o pracovní pozici
dozvíme přes osobu poskytující inzerční
či zprostředkovací služby, můžeme této
osobě na základě smlouvy následně
poskytovat informace související
s výběrovým řízením.

Kolegové advokáti

Na výběru uchazeče se můžou podílet i
kolegové advokáti, kteří hledají nového
člena týmu. I těmto tedy můžeme
zpřístupnit informace o tobě.

Pokud budeš chtít vědět, komu konkrétně údaje předáváme a za jakými účely, rádi
ti v konkrétním případě vyhovíme.
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5.

JAKÁ JSOU TVOJE PRÁVA
Jelikož zpracováváme tvoje osobní údaje, náležejí ti práva, o kterých tě zde chceme
informovat.
Veškerá svá práva můžeš u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který ti bude vyhovovat.
Musí nám ale umožnit ověřit, že nás skutečně žádáš ty (ověřit tvou identitu).
Nejsnadněji vyřídíme tvou žádost, pokud ji zašleš na e-mailovou adresu
kancelar@kroupahelan.cz.

5.1.

Právo na odvolání souhlasu
Pokud zpracováváme tvoje osobní údaje na základě tvého souhlasu, máš právo souhlas
se zpracováním osobních údajů odvolat. Poté, co souhlas odvoláš, tvé osobní údaje
zpracovávané na základě souhlasu vymažeme, ledaže je potřebujeme i za jiným
účelem.

5.2.

Právo na přístup
Máš právo na přístup k osobním údajům, které o tobě zpracováváme. Současně máš
právo na informace o tom, jaké osobní údaje o tobě zpracováváme, po jakou dobu,
jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme
k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování
funguje).
Kopii tvých osobních údajů ti poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo
o více kopií, dovolíme si po tobě požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

5.3.

Právo na opravu
Pokud zjistíš, že o tobě zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máš
právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování
těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

5.4.

Právo na výmaz
Dále máš právo na výmaz tvých osobních údajů, které o tobě uchováváme
a zpracováváme. Aby bylo možné výmaz požadovat, musí být dán jeden z následujících
důvodů:
•
•
•

tvé osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány
nebo zpracovávány;
tvé osobní údaje zpracováváme protiprávně;
odvolal/a jsi souhlas, na jehož základě bylo zpracování tvých osobních údajů
prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále
zpracovávat.
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Může dojít k situaci, kdy tvoje osobní údaje nemohou být vymazány na základě
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě žádosti o výmaz
osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování tvých
osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, tě budeme
informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být tvoje osobní údaje vymazány.
5.5.

Právo na omezení zpracování
Pokud budeš mít pocit, že tvoje námi zpracovávané osobní údaje jsou chybné, můžeš
požadovat, abychom omezili zpracování tvých osobních údajů na dobu nezbytně
nutnou k ověření přesnosti tvých osobních údajů a jejich případné opravě.
Toto právo máš také v těchto případech:
•
•

5.6.

zpracování tvých osobních údajů námi je protiprávní, ale nepřeješ si, aby tvé
osobní údaje byly vymazány;
tvoje osobní údaje již nepotřebujeme za účelem, za kterým jsme
je zpracovávali, ale trváš na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon
nebo obhajobu tvých právních nároků.

Právo na stížnost
V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z tvého pohledu nedostatečná, nebo
jsi názoru, že porušujeme tvoje práva, můžeš podat stížnost u dozorového úřadu.
Stížnost můžeš vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů,
který je dostupný na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .

6.

ÚČINNOST
Tyto Zásady jsou účinné od 01. 05. 2020.
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