Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Účel zpracování
Servodata a.s., Jankovcova 1037/49, Praha 7, IČO: 25112775, jako správce (dále jen „Správce“ nebo
„my“), má zájem zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání (dále jen „subjekt údajů“ nebo
„Vy“), a to pro účely sjednávání pracovních nabídek.
Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován Váš souhlas. Udělení takového
souhlasu je zcela dobrovolné. Navíc máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat s tím, že v takovém
případě bude zpracování osobních údajů neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není
dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a dalšími obecně
závaznými právními předpisy.
2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme je zpracovávat v rozsahu
identifikační a kontaktní údaje, informace, a další údaje uvedené v CV uchazeče, které poskytnete
Správci. Vaše osobní údaje nebudou dále předávány třetím stranám nebo do třetích zemí.
3. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu maximálně 3 let nebo do odvolání tohoto souhlasu
ze strany subjektu údajů a poté pouze v případě, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy.
4. Práva subjektu údajů
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo požadovat od Správce přístup
ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř.
omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Dále máte právo vznést námitku proti prováděnému zpracování
(čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost Vašich osobních
údajů poskytnutých Správci. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.
V případě, že u Správce uplatníte výše uvedená práva, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další
dva měsíce).
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, prosím obraťte se na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost
přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

5. Kontakt
Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce na e-mailové
adrese hr.all@servodata.net.
6. Souhlas
Subjekt údajů tímto uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, v rozsahu a
po dobu specifikovanou výše.
Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce a ochranu jeho oprávněných zájmů (schopnost doložit udělení souhlasu s prováděným zpracováním). Subjekt údajů rovněž potvrzuje, že Správce vůči němu splnil informační povinnost
v rozsahu požadovaném obecně závaznými právními předpisy.

