INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V01 - 180525
UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

Společnost Výstaviště Praha, a.s., IČO: 25649329, se sídlem Výstaviště 67, 170 00 Praha 7, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5231, e-mail:
gdpr@prahaexpo.cz, Vás informuje o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje při výběru vhodných
uchazečů o pracovní místo a obecně náboru zaměstnanců.
Jaké osobní údaje zpracováváme v souvislosti s náborem zaměstnanců?
Údaje, které budeme při výběru vhodných uchazečů zpracovávat zahrnují:
(i)
(ii)
(iii)

základní osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, získané tituly);
kontaktní údaje včetně e-mailu, telefonu a trvalého bydliště;
údaje o získaném vzdělání, současném stavu na trhu práce a dosavadní získané praxi,
znalostech a dovednostech, představách a požadavcích hledané práce a další související
dobrovolně poskytnuté údaje.

Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?
Osobní údaje, které zpracováváme, pocházejí z Vašeho životopisu, který jsme získali buď přímo od Vás
nebo od spolupracujících třetích stran.
Životopis nám tak pošlete sami, nebo nám jej poskytne personální agentura, která pro nás vyhledává
vhodné uchazeče na zaměstnanecké pozice a který jste jí Vy poskytli.
Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů?
Účel
Vaše
údaje
zpracováváme,
abychom
mohli
realizovat
výběrové řízení, na jehož
základě najdeme osobu, která je
vhodná na námi nabízené
pracovní místo.
Když si Vás nevybereme a Vy
nám dáte svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů,
potom si Vaše osobní údaje
uložíme na pozdější dobu pro
případ, že bychom Vám chtěli
nabídnout
další
pracovní
příležitost.
Když
hledáme
nového zaměstnance, můžeme
Vás díky Vašemu souhlasu
kontaktovat e-mailem, poštou

Právní důvod
Můžeme tak činit, protože máme
oprávněný zájem na tom najít do
našeho pracovního týmu nového
kolegu, který bude splňovat naše
požadavky a kvalifikaci.
Pro tento účel můžeme Vaše
osobní údaje uchovávat právě na
základě
Vámi
uděleného
souhlasu.

Důsledek neposkytnutí údajů
Pokud nám Vaše osobní údaje
nechcete poskytnout, nebudeme
Vás moci zařadit do výběrového
řízení,
protože
nebudeme
schopni posoudit, zda splňujete
naše požadavky a kvalifikaci.
Odmítnutí
udělit
souhlas
k uchování Vašich údajů pro
další pracovní nabídky nebo jeho
odvolání nemá vliv na Vaše
zařazení do výběrového řízení,
do kterého jste se přihlásili. I bez
Vámi
uděleného
souhlasu
budeme hodnotit, zda jste tím
nejvhodnějším uchazečem o
námi nabízené pracovní místo.

nebo telefonem. Někdy Vás
pozveme přímo na osobní
schůzku.
Kdo může Vaše údaje zpracovávat?
Vaše údaje zpracováváme my, společnost Výstaviště Praha, a.s., IČO: 25649329, se sídlem Výstaviště 67,
170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5231.
Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete nám, společnosti Výstaviště Praha, a.s., IČO: 25649329,
se sídlem Výstaviště 67, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 5231.
Pro vyhledávání vhodných zaměstnanců využíváme zpracovatele, kterým je společnost LMC s.r.o., se
sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484, provozující například portál www.jobs.cz
Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání výběrového řízení, do kterého jste se přihlásili.
Pokud nám udělíte souhlas s uložením Vašich údajů za účelem dalšího kontaktu v případě, že pro Vás
budeme mít pracovní nabídku, uchováváme Vaše údaje po dobu 6 měsíců od udělení souhlasu.
Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?
Pokud chceme Vaše údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, můžete takový souhlas odmítnout.
Když souhlas odmítnete, Vaše osobní údaje již dále nebudeme uchovávat pro kontakt s dalšími pracovními
nabídkami.
Když souhlas ke zpracování Vašich údajů udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat zasláním emailu na adresu
gdpr@prahaexpo.cz nebo dopisu na adresu Výstaviště Praha, a.s., Výstaviště 67, 170 00 Praha 7.
Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?
Název práva
Právo na přístup k osobním údajům

Právo na opravu

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Co můžete požadovat
Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o
osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a
povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích
osobních údajů, o době, po kterou osobní údaje
ukládáme, o právu podat stížnost, o zdroji
osobních údajů.
Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné či
chybné údaje, máte právo na to požádat nás o
opravu takových údajů.
Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu
plnění nějakého účelu a tento účel již odpadl,
automaticky je mažeme. Pokud Vaše osobní údaje
zpracováváme na základě souhlasu a Vy souhlas

Právo na omezení zpracování

odvoláte, osobní údaje vymažeme. Dále je třeba
uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud
máme nějakou objektivní povinnost osobní údaje
dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k
výmazu těch osobních údajů, které již nadále
nepotřebujeme pro původní účely zpracování.
Máte právo na to, abychom zpracování osobních
údajů omezili, pokud:
-

-

-

-

Právo vznést námitku

Právo na ochranu soukromí

popíráte přesnost osobních údajů, a to na
dobu potřebnou k tomu, abychom mohli
přesnost osobních údajů ověřit; nebo
zpracování je protiprávní a Vy odmítáte
výmaz osobních údajů a žádáte místo toho
o omezení jejich použití; nebo
již osobní údaje nepotřebujeme pro účely
zpracování, ale Vy je požaduje pro určení,
výkon nebo obhajobu Vašich právních
nároků; nebo
jste vznesli námitku proti zpracování, a to
do doby, dokud nebude ověřeno, zda naše
oprávněné důvody převažují nad Vašimi
oprávněnými důvody.

V průběhu trvání výběrového řízení, kdy
zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo
vznést námitku proti tomuto zpracování.
Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní
údaje v rozporu s ochrannou Vašeho soukromého a
osobního života nebo v rozporu s právními
předpisy, můžete podat stížnost na porušení našich
povinností k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak Vaše osobní údaje chráníme?
Pro ochranu Vašich osobních údajů jsme přijali veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení
ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním
údajům, náhodného nebo protiprávního zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněným přenosům, k jejich
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat.
Využíváme řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před
neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění
svých pracovních či smluvně převzatých povinností, musí dodržovat povinnost mlčenlivosti, která pro ně
plyne přímo z právních předpisů nebo ji převzaly smluvně.

