Informace o zpracování osobních údajů
Uchazeč o zaměstnání bere na vědomí, že obchodní společnost VVISS a.s. IČO: 48585131 (jako
„správce“) je z důvodu Vašeho zájmu o pracovní pozici tj. za účelem jednání o uzavření pracovní
smlouvy prostřednictvím výběrového řízení a za účelem uplatňování a ochrany práv a povinností z
tohoto výběrového řízení vzešlých, tj. z oprávněného zájmu správce, oprávněna zpracovávat Vaše
osobní údaje, které jste uvedli v životopise, v emailu adresovanému správci, jehož prostřednictvím jste
projevili zájem o pracovní pozici a v dotazníku uchazeče o zaměstnání, jehož jsou tyto informace o
zpracování údajů přílohou. Takto získané osobní údaje budou zpracovávány vždy po dobu nezbytně
nutnou k dosažení uvedeného účelu zpracování, tj. do ukončení výběrového řízení a v případě
oprávněného zájmu správce na dobu, do kdy jsou uchazeč nebo správce oprávněni podle příslušných
právních předpisů uplatnit vůči sobě práva a nároky vzešlé z přihlášky uchazeče do výběrového řízení.
Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Podle toho jaké údaje nám sdělíte, může jít především o základní identifikační údaje (zejména jméno,
příjmení, rodné příjmení, bydliště, datum narození), kontaktní údaje (doručovací adresa, telefonní číslo,
elektronická adresa) a popisné údaje (vzdělání, kvalifikační předpoklady, předchozí praxe apod.).
Práva uchazeče:
Uchazeč má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která mu přiznávají obecně závazné
právní předpisy, a to zejména právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají,
právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo žádat správce o vysvětlení,
právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů). Právo na výmaz se
neuplatní také, pokud je zpracování osobních údajů nezbytně nutné pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků správce nebo je právní povinností správce osobní údaje zpracovávat. Poskytnutí
osobních údajů je z části dobrovolné, z části zákonným požadavkem a z části požadavkem pro uvedení
údajů do smlouvy. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neúplná možnost zhodnotit předpoklady
uchazeče pro pracovní pozici, o níž se uchází.
Uchazeč má v souvislosti se zpracováním osobních údajů dále právo vznést u správce námitku proti
zpracování osobních údajů, které o něm na základě oprávněného zájmu zpracovává správce.
Kategorie možných příjemců údajů: subjekty veřejné správy, soudy, právní zástupci, společnosti
poskytující správci služby, společnosti poskytující poradenství správci, společnosti ve stejné skupině
jako je správce
Pro další informace nebo dotazy týkající se zpracování osobních údajů jste oprávněni obrátit se na
správce.
Kontaktní údaje správce: VVISS a.s., Kolmá 597/5, 19000 Praha 9, nabor@vviss.cz

VVISS a.s., IČO: 48585131, Praha 9, Kolmá 5 čp. 597, PSČ: 19000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 8029

