Souhlas se zařazením do databáze uchazečů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Já, níže podepsaný/á: …………………………………………………………………………………
jméno, příjmení, datum narození, bydliště

vyslovuji svůj souhlas s tím, aby:
společnost PRECHEZA, a.s., se sídlem Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24, 750 02 Přerov, IČ: 268 72 307, zaps.
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2953 (tj. správce osobních
údajů)
zpracovávala tyto mé osobní údaje:
jméno a příjmení, datum narození
adresy bydliště, event. doručovací adresu
e-mailovou adresu
telefonní číslo
fotografii (je-li v životopisu obsažena)
informace o mé kvalifikaci a vzdělání
další údaje týkající se mé osoby a uvedené v životopise, který jsem této společnosti předal
za účelem zařazení mého životopisu do databáze uchazečů o zaměstnání u společnosti a případného zaslání
nabídky práce nebo informace o konání výběrového řízení na kontaktní adresy uvedené v životopise;
Souhlas se zařazením do databáze uděluji na dobu 1 roku.
 Dále souhlasím s tím, aby mi byly po celou dobu zařazení do databáze uchazečů na mou e-mailovou adresu
zasílány nabídky aktuálních volných pracovních míst u společnosti PRECHEZA a.s.
(zaškrtněte, jen pokud si přejete, abychom Vám nabídky práce zasílali)

Společnost PRECHEZA, a.s., si Vás dovoluje informovat, že:
-

Udělení souhlasu je dobrovolné. Pokud jste životopis naší společnosti předali při účasti ve vyhlášeném
výběrovém řízení na konkrétní pozici, nebude Váš životopis bez souhlasu do databáze uchazečů zařazen
a bude skartován / vymazán po skončení tohoto výběrového řízení (tj. po obsazení pozice a uplynutí
zkušební doby vybranému uchazeči).

-

Souhlas lze kdykoliv odvolat. Udělení souhlasu si můžete kdykoliv rozmyslet a vzít jej bezplatně zpět.
Můžete tak učinit jakýmkoliv způsobem, např. e-mailem zaslaným na personalistika@precheza.cz nebo
písemně dopisem zaslaným na adresu PRECHEZA, a.s., personální útvar, Nábř. Dr. E. Beneše 1170/24,
750 02 Přerov. Odvolání souhlasu bude mít za následek smazání Vašich osobních údajů, které nemáme
povinnost dle jiného právního předpisu archivovat nebo které nezpracováváme za účelem chránění našich
práv.
-

-

Zpracování bude prováděno společností PRECHEZA, a.s., která může zpracováním osobních údajů
uchazečů o zaměstnání pověřit externího zpracovatele, personální agenturu (blíže v Zásadách
zpracování osobních údajů na webu www.precheza.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/. Vaše osobní
údaje nebudou předávány třetím osobám, aby s nimi samy nakládaly jinak, než jste odsouhlasil/a výše.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Případní zpracovatelé i jejich výpočetní
technika (servery, cloudy atd.) se nachází v EU.

-

Při Vámi odsouhlasených činnostech zpracování nebudou vaše údaje použity k učinění rozhodnutí, která
by byla založena jen a pouze na automatizovaných procesech a která by se Vás dotýkala.

-

Nařízení Vám garantuje další práva. Při splnění zákonných podmínek stanovených v čl. 15
a následujících v nařízení máte zejména právo na informace, právo na přístup k osobním údajů, právo
vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, právo na opravu nebo výmaz údajů, právo na
omezení zpracování, právo na přenositelnost, jakož i právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz).
-

Další informace o zpracování osobních údajů společností PRECHEZA, a.s., a Vašich právech
naleznete na webových stránkách společnosti www.precheza.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

V ………… dne ………
……………………….
podpis uchazeče

