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Upozornění o ochraně údajů pro uchazečky a uchazeče o zaměstnání 

Máme radost, že se o nás zajímáte a ucházíte se nebo jste se již ucházeli o nějaké pracovní místo  

v našem podniku. Rádi bychom Vám sdělili následující Informace o zpracování Vašich osobních údajů  

v souvislosti s ucházením se o zaměstnání.  

Kdo je odpovědný za zpracování údajů? 

 

Ve smyslu práva na ochranu údajů je odpovědná společnost: 
 

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 

Velké Hydčice 91 

341 01 Horažďovice 

Česká Republika 

Další informace k našemu podniku, údaje k osobám oprávněným k zastupování a také další možnosti 

kontaktů naleznete v „Impressum“ na naší internetové stránce: 

https://www.hasit.cz/Company-Links/Impressum 

Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat? A k jakým účelům? 

Údaje, které jste nám zaslali v souvislosti s Vaším ucházením se o zaměstnání, zpracováváme za 

účelem prověření Vaší vhodnosti pro dané pracovní místo (nebo příp. pro jiná neobsazená pracovní místa)  

a provedení řízení s uchazeči o zaměstnání.  

Na jakém právním základě je to založeno? 

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v tomto řízení s uchazeči o zaměstnání je 

čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR jakož i národní ustanovení o ochraně údajů v rámci pracovně právní  

konkretizační doložky podle čl. 88 GDPR. Podle toho je přípustné zpracování těch údajů, které jsou  

zapotřebí v souvislosti s rozhodnutím o založení zaměstnaneckého poměru.  

Pokud by byly tyto údaje po ukončení zaměstnaneckého poměru zapotřebí např. k právnímu postihu, 

lze provádět zpracování údajů na základě předpokladů článku 6 GDPR, zejména k ochraně oprávněných 

zájmů podle čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR. Náš zájem pak spočívá v uplatnění nároků nebo v jejich odmítnutí.  

Jak dlouho budou údaje uloženy? 

Údaje uchazeček a uchazečů o zaměstnání budou vymazány v případě odmítnutí nejpozději po  

6 měsících. Pokud byste v rámci řízení s uchazeči o zaměstnání dané pracovní místo získali, budou údaje 

ze systému údajů uchazečů o zaměstnání převedena do našeho personálního informačního systému.  

Jakým příjemcům budou tyto údaje dále postoupeny? 

Vaše údaje uchazeče o zaměstnání budou po doručení Vaší žádosti o zaměstnání shlédnuty  

personálním oddělením. Vhodné žádosti o zaměstnání pak budou interně postoupeny pracovníkům  

oddělení, kteří zodpovídají za příslušné neobsazené pracovní místo.  Poté se odsouhlasí další postup. 

V podniku mají přístup k Vašim údajům v zásadě jen ty osoby, které to potřebují pro řádný průběh našeho 

řízení s uchazeči o zaměstnání.   

https://www.hasit.cz/Company-Links/Impressum
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Kde se budou údaje zpracovávat? 

Údaje se budou zpracovávat ve výpočetním centru koncernu, u společnosti FIXIT AG, Im Schachen 

416, 5113 Holderbank ve Švýcarsku. Švýcarsko má úroveň ochrany údajů srovnatelnou s právem EU  

a doručování údajů do těchto zemí je přípustné bez dalšího vlastního prověřování ohledně práva na ochranu 

údajů.   

Vaše práva jakožto „dotčených osob“ 

Máte právo na informaci o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. Při dotazu na informace, 

který nebude podán písemně, Vás prosíme o pochopení, že pak od Vás budeme případně požadovat  

důkazy, které doloží, že jste skutečně tou osobou, za kterou se vydáváte.   

Dále máte právo na opravení nebo vymazání či omezení zpracování, pokud Vám to zákonně přísluší. 

Dále máte právo na námitku proti zpracování v rámci zákonných ustanovení. Totéž platí pro právo na  

přenositelnost údajů.  

Naše pracovnice pověřená ochranou údajů  

V našem podniku jsme jmenovali jednu pracovnici pověřenou ochranou údajů. Zastihnete ji dle  

následujících kontaktních možností: 

Sonja Tietz, e-mail: datenschutz@fixit-gruppe.com  

Právo na stížnost  

Máte právo stěžovat si na zpracování osobních údajů z naší strany u dozorčího úřadu pro ochranu údajů. 

Změny tohoto Upozornění o ochraně údajů 

Vyhrazujeme si právo toto Upozornění o ochraně údajů kdykoliv aktualizovat, abychom mohli  
zohlednit nutné úpravy nebo právní změny. Od okamžiku zveřejnění pak platí nové Upozornění o ochraně 
údajů.  
 
 
 
Stav tohoto Upozornění o ochraně údajů: červen 2018  


