
POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 
 

Společnost Plastic Parts & Technology s.r.o., IČ: 25971689, se sídlem č. p. 127, 571 01 Linhartice (dále jen 
„Společnost“) Vás Tímto informuje o rozsahu a způsobech, jakými zpracovává Vaše osobní údaje. Ke zpracování 
dochází z důvodu, kdy uchazečem o zaměstnání ve Společnosti. Společnosti jste tedy zaslal své údaje 
prostřednictvím kontaktního formuláře, emailem, v životopise, nebo jiným způsobem. 
 

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje, které Vás identifikují (titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné 
číslo, bydliště) a dále dosažené vzdělání a kvalifikaci, kontaktní údaje včetně telefonního čísla a emailové 
adresy, a případné další údaje, to vše v závislosti na tom, v jakém rozsahu jste Společnosti své údaje sám 
poskytl. Tyto osobní údaje jste Společnosti poskytl za účelem účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici 
u Společnosti, a to zejména ve formě životopisu. 
 

Pro potřeby výběrového řízení můžete být žádán o poskytnutí i dalších osobních údajů. V případě zisku pracovní 
pozice bude Společnost vyžadovat další Vaše osobní údaje sloužící pro potřeby plnění zákonných požadavků na 

zaměstnavatele vůči zaměstnanci (zejména pro účely sociálního a nemocenského pojištění, zdravotního 
pojištění, daně z příjmu a jiných zákonných povinností) a lékařskou zprávu.   
 

Společnost Vát tímto informuje o existenci kamerového systému se záznamem v areálu Společnosti, který 
Společnost zaznamenává a uchovává pouze po dobu 3 dnů od pořízení, nebo v odůvodněných případech 
(podezření z protiprávní činnosti, při pracovním úrazu apod.) i po delší dobu nezbytnou pro prošetření dané 
situace. 

 

Vámi poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat pouze po dobu trvání výběrového řízení. Pokud 
jsem se přihlásil/a mimo výběrové řízení nebo jsem v něm nebyl/a úspěšný/á, bude Společnost uchovávat Vaše 

údaje pouze, pokud jste s tím vyslovil souhlas, a to maximálně po dobu 1 roku. V případě, že jste souhlas 

s uchováním údajů nedal, berte, prosím, na vědomí, že Společnost osobní údaje uchovávat a dále zpracovávat 

mimo konkrétní výběrové řízení nebude (tedy tyto údaje smaže). 

 

Společnost vykonává funkci správce Vašich osobních údajů (včetně podoby) a z tohoto důvodu se na Společnost 
můžete kdykoliv obracet s námitkou či dotazem na zpracování kteréhokoliv osobního údaje. Mohu kdykoliv 

žádat přístup k osobnímu údaji. Mohu se na Společnosti kdykoliv domáhat smazání či skartace všech nebo části 
mých osobních údajů. 

Vaše práva k osobním údajům 

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle této části poučení nebo dle platných právních předpisů, informujeme 
Vás o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším 
požadavkem. 
 

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete nás kontaktovat 

prostřednictvím e-mailu personalni@pptechnology.cz nebo písemně na adresu sídla Společnosti.  
 

Pokud budete svá práva uplatňovat, můžeme od Vás požadovat poskytnutí některých identifikačních informací, 
které jste nám poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek 
skutečně zaslán Vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme 
právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce v případech, pro které to GDPR umožňuje. 
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a. Právo na přístup k osobním údajům 

Dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od 
Společnosti: 

- potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje 

- informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní 
údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od 
Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo omezení 
jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového 
úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu 
údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných 
zárukách při předání údajů mimo EU, 

v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. 
V případě opakované žádosti bude Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.  

b. Právo na opravu nepřesných údajů 

Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás Společnost zpracovává. Opravu 
provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.  

c. Právo na výmaz osobních údajů 

Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Společnost neprokáže 
oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.  

d. Právo na omezení zpracování 
Dle čl. 18 GDPR bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude 
popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.  

e. Právo na přenositelnost osobních údajů 

Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které jste nám, jakožto správci 
poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte právo nás 
žádat o předání těchto údajů jinému správci. 
 

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze 

vaší žádosti vyhovět.  

f. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Společností. 
 

V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad 
zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Společnost zpracování na základě námitky ukončí bez 
zbytečného odkladu.  

g. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

Pokud udělíte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, je možné jej kdykoliv odvolat. Odvolání je 
zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla 



Společnosti, prostřednictvím kontaktů na webu Společnosti, nebo prostřednictvím e-mailové adresy 

personalni@pptechnology.cz 

h. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů 

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání Vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz. 

2) Aktualizace informací 
Tímto Vás upozorňujeme, že toto poučení o zpracování osobních údajů můžeme upravovat či aktualizovat. 
Jakékoliv změny se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu:  
http://www.pptechnology.cz/pouceni-uchazece 
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