Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o
zaměstnání

Tímto si Vás dovolujeme informovat o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů,
zpracovávaných naší společností FABIO PRODUKT spol. s r.o., a to 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, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů.
Správce osobních údajů
FABIO PRODUKT spol. s r.o.
Holín 92, 506 01
IČO: 25252933
DIČ: CZ25252933
(dále jen „Správce“)

Účel a způsob zpracování
Osobní údaje zpracováváme za účelem výběrového řízení a sjednání pracovní smlouvy na
uvolněnou pracovní pozici.
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující
vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy.
Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno, příjmení, datum narození, bydliště, emailová adresa, telefon, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti.
Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní
techniky nebo v listinné podobě.
Doba zpracování
Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány po dobu trvání výběrového řízení, které
nepřekročí 3 měsíce. Po uplynutí této doby budou veškeré osobní údaje uchazeče
zlikvidovány (skartace, výmaz z počítače), popř. na žádost vráceny uchazeči.
V případě zájmu a uděleného písemného souhlasu je možné ponechat osobní údaje pro
případné další výběrové řízení, pokud by ve vypsaném výběrovém řízení uchazeč neuspěl,
avšak maximálně po dobu jednoho roku od uděleného souhlasu.
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Zdroje získaných informací
Osobní údaje získáváme od subjektu údajů v souvislosti s výběrovým řízení, a to buď
písemně nebo ústně. Informace můžeme také získávat z veřejně dostupných zdrojů, jako např.
ze sociálních sítí.
Ochrana osobních údajů
Osobní údaje jsou dostatečně zabezpečené a nebudou předávány jiné právnické nebo fyzické
osobě. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci výběrového řízení,
jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.
Příjemce osobních údajů
Správce může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele, a to pouze na základě
uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje
správce. Údaje tak mohou být předávány dodavatelům zajišťujícím pro správce IT služby,
dodavatelům zajišťujícím výběrové řízení.
Vaše práva
Poskytování osobních údajů je zcela dobrovolné.
Máte právo:
- Právo na přístup ke svým údajů
- Právo na opravu chybných, nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás
Správce zpracovává
- Právo na výmaz svých osobních údajů, a to např. v případě, kdy, již tyto údaje nejsou
potřebné pro účely, ke kterým byly poskytnuty, pokud však není nutné je dále zpracovávat
pro splnění právních a zákonných povinností
- Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud však není nutné je v tomto
rozsahu zpracovávat pro splnění právních a zákonných povinností
- Právo na přenositelnost údajů – máte právo na získání osobních údajů, které jste
Správci poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
a právo předat tyto údaje jinému správci, avšak tím nesmí být nepříznivě dotčena práva a
svobody jiných osob
- Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu,
máte právo tento souhlas pro účel, pro který byl udělen, kdykoliv odvolat, a to písemně na
adresu Správce
- Právo vznést námitku – v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě
oprávněného zájmu Správce (marketing, profilování, ..), musíte být o takovém způsobu
zpracování osobních údajů předem informováni a můžete proti takovému zpracování
vznést námitku
- Právo podat stížnost - máte právo vznést stížnost a v případě podezření, že zpracování
údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života, nebo v rozporu
se zákonem, máte právo o odstranění vzniklého stavu. V případě, že k odstranění
vzniklého stavu nedojde, máte právo se obrátit k dozorovému orgánu, kterým je Úřad na
ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje možnost podání stížnosti
na Úřad na ochranu osobních údajů přímo.
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