Informace o nakládání s osobními údaji
Společnost CZECH PROMOTION group s.r.o., se sídlem Thámova 289/13, 186 00, Praha 8 - Karlín,
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116167, IČ 27425037, ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovává po zaslání Vašeho životopisu
Vaše osobní údaje (zejm. jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, podobiznu,
občanství, nejvyšší dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti či další informace v životopisu uvedené), a
to za účelem výběru uchazeče o vypsanou pracovní pozici a jeho případného kontaktování.
Zpracování je v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
Osobní údaje budou společností CZECH PROMOTION group, s.r.o. zpracovávány do doby výběru
uchazeče a v případě uzavření smlouvy po dobu trvání pracovněprávního poměru, nestanoví-li jiný
právní předpis dobu delší.
Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa budou v případě vašeho nezvolení za
vhodného uchazeče společností CZECH PROMOTION group, s.r.o. uchovány po dobu 5 let za účelem
archivace uchazečů, přičemž uvedené je v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, neboť
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti. Proti takovému zpracování máte
právo podat námitku na kontaktní adresu společnosti Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 – Karlín, nebo
e-mailem na adresu promotion@promotion.cz.

Podle příslušných ustanovení Nařízení máte právo:
-

požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně

-

požadovat omezení zpracování,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme
povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

-

požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-

vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

-

na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v
důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

-

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedené beru na vědomí.

_________________________
jméno, příjmení, datum, podpis

CZECH PROMOTION | Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 | 222 36 26 56 | promotion@promotion.cz | www.promotion.cz

