
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 

ve smyslu ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“): 

Vážený uchazeči, 

níže uvedené informace slouží k zajištění spravedlivého a transparentního zpracování Vašich 
osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů: 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce: 
• obchodní firma/jméno podnikatele:  JOB spectrum s.r.o. 
• sídlo:    Ruská 80, 430 01 Chomutov 
• IČ:    61539368 
▪ zapsaný:      u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 

     vložka 7847 
• kontaktní osoba:    Zuzana Candu 
• telefon:    +420 474 652 632 
• emailová adresa:    z.candu@jobspectrum.cz 

2. Pověřenec na ochranu osobních údajů:  
Správce jedná samostatně. 

3. Osobní údaje, které o Vás správce zpracovává: 
Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém byly Vámi správci poskytnuty, 
z komunikace předcházející výběrovému řízení, z výběrového řízení a z navazující komunikace. 
Informace, resp. údaje, které o Vás správce zpracovává, je nutné považovat za osobní údaje, 
přičemž se jedná zejména o: 

• jméno a příjmení, 
• titul, 
• datum narození, 
• kontaktní adresa/adresa přechodného a/nebo trvalého bydliště 
• telefonní číslo, 
• emailová adresa, 
• údaje o Vašich dřívějších zaměstnáních a praxi, 
• údaje o Vašem vzdělání, 
• další údaje, které jste nám sdělili v životopise, motivačním dopise či v rámci společné 

komunikace. 

4. Účel zpracování osobních údajů: 
• zprostředkování zaměstnání, včetně předávání osobních údajů potenciálním 

zaměstnavatelům/uživatelům, zjišťování referencí od předchozích zaměstnavatelů, 
• vedení databáze uchazečů o zaměstnání, 
• případné uzavření pracovní smlouvy, resp. dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr s úspěšným uchazečem, 
• ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí osoby (ochrana majetku, 

uplatňování práv a nároků vyplývajících z plnění smluvního vztahu a vzájemné 
komunikace). 

5. Právní základ zpracování osobních údajů: 
• právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodě 3. a pro 

účely vymezené v bodě 4. je Váš souhlas. 
• splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření 

přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 

• oprávněné zájmy správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (uplatňování práv a nároků vyplývajících z plnění 
smluvního vztahu a komunikace se subjektem údajů). 
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6. Poučení o Vaší povinnosti poskytnout osobní údaje:  
Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a nejste povinni Vaše osobní údaje Správci 
poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů k účelům uvedeným v tomto dokumentu je však 
nezbytným požadavkem pro možné zprostředkování zaměstnání. 

7. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: 
Přístup k Vašim osobním údajům je omezen na pověřené zaměstnance Správce. Správce je 
oprávněn sdílet Vaše osobní údaje s klienty/obchodními partnery, kteří mohou mít k dispozici 
pracovní příležitosti nebo zájem o umístění jeho uchazečů o zaměstnání, případně s jinými 
osobami, se kterými spolupracuje, aby pro Vás mohl zajistit pracovní umístění. Vaše osobní 
údaje Správce zpravidla nesděluje bez předchozí konzultace s Vámi.  

8. Předávání osobních údajů mimo EU:  
Správce nepředává Vaše osobní údaje ani je nezpřístupňuje třetím osobám mimo EU.  

9. Doba uložení osobních údajů: 
Údaje o Vaší žádosti o zaměstnávání se vymazávají zpravidla po uplynutí 24 měsíců, pokud 
neexistuje souhlas s jejich delším zpracováním.  

10. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: 
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradě 
na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by 
se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.  

11. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů: 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany máte následující práva, která 
můžete uplatnit: 

• právo požadovat od nás jako správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby 
(č. 15 GDPR), 

• právo na opravu Vašich osobních údajů (čl. 16 GDPR), 
• právo na výmaz Vašich osobních údajů (č. 17 GDPR)  
• právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), 
• právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (čl. 21 GDPR), 
• právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), 
• právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Pro uplatnění Vašich práv či v případě dotazů týkajících se Vašich osobních údajů nás můžete 
kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. 

JOB spectrum s.r.o.


