Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
Comac jobs s.r.o.
Níže uvedený uchazeč o zaměstnání, fyzická osoba ucházející se o zaměstnání ve společnosti Comac
jobs s.r.o., tímto uděluje obchodní společnosti Comac jobs s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 37427, sídlem: Těšínská 737/30, Horní Těrlicko,
735 42 Těrlicko, identifikační číslo: 286 57 411, která zpracovává osobní údaje coby správce, svůj
výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí manuálních a automatizovaných prostředků,
a to pro účely vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci společnosti Comac jobs s.r.o., a v souvislosti
s tímto budoucího kontaktování s nabídkami zaměstnání ve společnosti Comac jobs s.r.o.
Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu, v jakém jsou obsaženy v zaslaném motivačním dopise a
přiloženém životopise, tedy zpravidla v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní
stav, fotografický záznam, emailová adresa, telefonní číslo, údaje o vzdělání, předchozích pracovních
zkušenostech, jazykových a jiných schopnostech a dovednostech, zájmech apod. Současně mohou být
ze strany společnosti Comac jobs s.r.o. zpracovávány osobní údaje o uchazeči o zaměstnání, které jsou
volně přístupné na internetu.
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto souhlasu po dobu deseti let od jeho udělení,
případně do doby, dokud není tento souhlas uchazečem o zaměstnání odvolán.
Udělení tohoto souhlasu je pro uchazeče o zaměstnání zcela dobrovolné, jeho poskytnutí není nutnou
podmínkou ucházení se o zaměstnání ve společnosti Comac jobs s.r.o. Tento souhlas je možné kdykoli
bez jakýchkoli obtíží a sankcí odvolat, a to zasláním jednoduchého emailu na adresu
gdpr@comacjobs.cz. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčeno právo společnosti Comac jobs s.r.o.
zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání na základě jiného důvodu, je-li tento důvod dán.
Společnost Comac jobs s.r.o. coby správce informuje uchazeče o zaměstnání o jeho právech, jimiž vedle
výše popsaného práva na odvolání souhlasu jsou:
- právo na přístup k osobním údajům, přičemž na základě tohoto práva má subjekt údajů právo
na informaci, zdali jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a v případě, že tomu tak je, právo na
informace související s tímto zpravováním,
- právo na opravu, na základě něhož může uchazeč o zaměstnání žádat opravení nepřesností
v osobních údajích zpracovávaných provozovatelem,
- právo na výmaz („právo na výmaz“), na základě něhož může uchazeč o zaměstnání za splnění
podmínek žádat výmaz jakéhokoli či všech osobních údajů o něm zpracovávaných,
- právo na omezení zpracování, na základě něhož může uchazeč o zaměstnání za splnění
podmínek žádat omezení zpracování osobních údajů o něm,
- právo na přenositelnost údajů, na základě něhož může uchazeč o zaměstnání získat osobní
údaje, které o něm provozovatel zpracovává,
- právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve formě profilování.
Veškeré výše uvedené práva lze uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na
adresu gdpr@comacjobs.cz. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další
doplňující informace týkající se výše uvedených práv. Další podrobnější informace lze také nalézt
v Informacích pro uchazeče o zaměstnání – zpracování osobních údajů.
Uchazeč o zaměstnání se také může v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů kdykoli obrátit
se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7.

