Zásady pro zpracování osobních údajů – určeno pro uchazeče o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů
Společnost CELIO a.s., IČO: 48289922, se sídlem V Růžodolu 2, 435 14 Litvínov 7 (dále jen Správce)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod. sp. Zn. B 434 tímto
informuje uchazeče o zaměstnání o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními
předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů).

Správce je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněn zpracovávat osobní údaje uchazečů
o zaměstnání pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, na základě udělení souhlasu
uchazeče o zaměstnání a po dobu k tomu nezbytnou (výběrové řízení, uzavření pracovní smlouvy).
Svůj souhlas může uchazeč o zaměstnání kdykoli zrušit.

Kontaktní údaje Správce
Korespondenční adresa: V Růžodolu 2, PO BOX 2, Litvínov 7, PSČ 435 14
Telefon: číslo pro komunikaci se Správce viz www.celio.cz
E-mail: adresa pro komunikaci se Správcem viz www.celio.cz
Pověřené osoby Správce pro ochranu osobních údajů: aktuální kontaktní informace Pověřené osoby
jsou dostupné na www.celio.cz

1. Jaké údaje zpracováváme a z jakých zdrojů
Společnost CELIO a.s. bude zpracovávat osobní údaje, které získá od uchazečů o zaměstnání
v rámci nabízené pracovní pozice (dále jen nabídky práce). Mezi osobní údaje patří i podrobnosti o
osobě uchazeče (například jméno, adresa, kontaktní údaje,…) a údaje potřebné k ověření totožnosti
(např. vzorový podpis).

Za jakým účelem údaje zpracováváme a jak dlouho je budeme ukládat
Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání, která jsou nezbytné pro výběrové řízení na
obsazení volného/nabízeného pracovního místa (jméno, příjmení, věk, dosažené vzdělání, dosažená
praxe, platná oprávnění).
Uložení osobních údajů – osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení.
V případě uzavření pracovního poměru budou osobní údaje dle platných právních předpisů, které
upravují povinnost ukládání osobních údajů a další související povinnosti jako například daňové a
účetní předpisy.

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Uchazeč o zaměstnání – fyzická osoba
 jméno, příjmení, kontaktní údaje, datum narození, dosažené vzdělání, praxe, platná oprávnění
Správce prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání bude prováděno
plně s ohledem na jejich soukromí a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými
právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Uchazeč o zaměstnání může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva
uvedená níže, a to:




Elektronicky na e-mailové adrese
Telefonicky
Písemně na korespondenční adrese

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů
Uchazeč o zaměstnání má právo získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají,
jsou či nejsou zpracovávány. Pokud Správce osobní údaje uchazeče o zaměstnání zpracovává, je
povinen poskytnout bezplatně kopii zpracovaných osobních údajů. Uchazeč o zaměstnání má dále
právo na opravu osobních údajů, stejně tak na doplnění osobních údajů.

