
Informace o zpracování osobních údajů 
OSOBNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 

1 SPRÁVCE 

Správcem Vašich osobních údajů je 

Správcem vašich údajů je společnost: 
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, U Dýhárny 1162, okres Mělník, 
PSČ 27801, IČ 25097008, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C 
49414. 

Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů: 

jméno funkce e-mail 

Vlastimil Balín jednatel balin@reisswolf.cz 

pověřenec pro ochranu osobních údajů – DPO dpo@reisswolf.cz 

2 ÚČEL, PRO KTERÝ OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME A LEGITIMITA JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem: 
evidence uchazečů o zaměstnání na základě jejich zájmu; 

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li 
nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce. 

3 OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 

Zpracováváme tyto vaše osobní údaje: 

1. základní identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození, RČ, adresa trvalého bydliště, 
2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa (firemní i soukromé), kontaktní adresa v případě, 

že nebydlíte na trvalé adrese, 
3. údaje související s předpoklady pro výkon pracovní pozice (údaje o vzdělání, certifikáty a absolvovaná 

školení, Vaše pracovní zkušenosti, …), 
4. zdravotní údaje nezbytné pro výkon Vaší pracovní pozice, o kterou máte zájem (případné zdravotní 

omezení), 

3.1 ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, z předložených dokladů a vzájemné komunikace. 

3.2 DOBA ZPRACOVÁNÍ 
Uvedená data zpracováváme po dobu výběrového řízení na příslušnou pozici. 

3.3 PŘEDÁVÁNÍ DAT 
Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat. 

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do 
žádné mezinárodní organizace. 

4 VAŠE PRÁVA 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. 
Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď osobně na uvedené adrese nebo písemně 
na adresu sídla společnosti (v tom případě prosíme o ověření Vaší totožnosti, abychom měli jistotu, že osobní 
údaje nepředáme nikomu cizímu). 

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na 
opravu, na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů. 

Máte právo na námitku - pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních 
údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními, můžete se na 
správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. 

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování. 

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, 
a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky 
https://www.uoou.cz/. 

5 PLATNOST 

Tento dokument je platný od 25. 5. 2018 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy k nahlédnutí 
u jednatele společnosti. 

https://www.uoou.cz/

