
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 (Uchazeči o zaměstnání) 
 

S účinností ode dne 25. května 2018 jsou všechny osobní údaje zpracovávané v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (dále také "Nařízení").   

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ   
Obchodní společnost Agentura Česká inkasní, s.r.o., se sídlem: Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4 IČO: 28370210 (dále 

také "Společnost“ a/anebo „zaměstnavatel“ a/anebo „správce"), respektuje soukromí všech dotčených osob, s nimiž přichází do 

kontaktu, a to bez ohledu na to, zda Společnost osobní údaje zpracovává sama, v pozici správce, nebo je zpracovává jako 

zpracovatel pro jiného správce – obchodní partnery společnosti. Společnost respektuje právo na soukromí a důvěrnost informací, 

které získá, včetně osobních údajů. Společnost prohlašuje, že při výběru zpracovatele vždy postupuje s odbornou péčí a dbá o 

bezpečné a zákonné zpracování osobních údajů, svěřených zpracovateli.  

 

Informační bezpečnost a ochranu informací, hlavně osobních údajů, považuje Společnost za důležitou součást svého fungování na 

trhu poskytovaných služeb, a dbá na to, aby byly informace v systémech Společnosti důsledně chráněny, aby byly zpracovávány 

výlučně na to pověřenými osobami, a aby tyto informace nebyly zpřístupňovány na to nepovoleným osobám. Společnost v rámci 

zkvalitňování poskytovaných služeb pravidelně analyzuje rizika, tyto vyhodnocuje a přijímá opatření k odstranění případných rizik. 

 

Pro Společnost je nesmírně důležité, aby osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, rozuměli tomu, které údaje jsou o nich 

zpracovávány, proč jsou zpracovávány a jaké mají tyto osoby práva. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále také "Zásady"), 

poskytují více informací o zpracování osobních údajů Společností. 

Pokud tak stanoví Nařízení, případně zvláštní předpisy, Společnosti může být uložena povinnost poskytnout vaše osobní údaje 

orgánům veřejné moci. 

 

Pro účely tohoto prohlášení se za uchazeče o zaměstnání považuje každá osoba, která se přihlásila do výběru vhodných uchazečů 

o zaměstnání vyhlášeného Společností nebo přímo Společnosti (bez vyhlášeného výběru) písemnou formou, elektronickou formou 

prostřednictvím některého z inzertních portálů nebo emailem. Toto prohlášení vysvětluje, jak budeme používat Vaše osobní údaje 

získané přímo od Vás v průběhu výběru vhodného uchazeče až do jeho ukončení. Při zpracovávání osobních údajů správcem jste 

dotyčnou osobou, tj. osobou o níž jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. 

 

Vaše osobní údaje zpracovává Společnost s cílem zabezpečení realizace budoucích pracovních vztahů. Vaše osobní údaje 

zpracovává Společnost pouze na základě právního základu (oprávnění na zpracování osobních údajů), který vyplývá z Nařízení, 

nebo jiných zvláštních předpisů (například zákoník práce). Jako správce máme zákonnou povinnost poskytnout vaše osobní údaje 

při kontrole, dozorčí činnosti nebo na žádost oprávněných orgánů státu nebo institucí, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů. 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které jednají naším jménem, například s dodavateli některých služeb pro naši 

Společnost – zpracovateli. V takových případech mohou tyto třetí strany používat Vaše osobní údaje pouze na popsané účely a 

pouze v souladu s našimi pokyny, a na základě uzavřené smlouvy o zprostředkování. 

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou správce a zpracovatele jen po dobu nezbytnou 

pro splnění účelu zpracování. Přístup k vašim osobním údajům budou mít výlučně osoby pověřené správcem na zpracování 

osobních údajů, které je zpracovávají na základě pokynů správce, v souladu s bezpečnostní politikou.  

 

Vaše osobní údaje jsou zálohovány, v souladu s retenčními pravidly Společnosti. Ze zálohových úložišť budou vaše osobní údaje 
zcela vymazány, jakmile v souladu s pravidly zálohování uvedené bude možné. Osobní údaje uchovávané na záložních úložištích 
slouží k předcházení bezpečnostním incidentům, zejména narušení dostupnosti údajů v důsledku bezpečnostního incidentu. 
Správce je povinen zajišťovat zálohování dat v souladu s bezpečnostními požadavky Nařízení. Vaše osobní údaje uchováváme 
pouze na omezenou dobu (1 rok), přičemž k jejich vymazání dojde, když už nebudou potřebné pro účely zpracování, jak jsou 
uvedeny v příloze tohoto prohlášení. 
 
Poskytnutí osobních údajů na realizaci pracovněprávních nebo obdobných vztahů je zákonnou povinností dotčené osoby a také je 
nezbytné pro uzavření smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V případě neposkytnutí osobních údajů 
zaměstnancem v rozsahu nezbytném pro plnění zákonných povinností nebo na plnění závazků vyplývajících ze smluvních vztahů, 
nebude zaměstnavatel schopen plnit své zákonné povinnosti nebo povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu. Neposkytnutí 
osobních údajů může mít za následek ukončení nebo nerealizaci pracovněprávního vztahu nebo obdobného vztahu; finanční újmu 



  

na straně zaměstnavatele i na straně zaměstnance (například nevyplacení finančních nároků) apod. Předávání osobních údajů do 
třetích zemí se neuskutečňuje. 
 
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje Společnost zpracovává k účelu realizace výběru vhodného uchazeče na základě oprávnění, kterým je smluvní a 

předsmluvní vztah, kterého jste jak subjekt údajů jednou ze smluvních stran, ve spojení se zákoníkem práce. Neposkytnutí 

osobních údajů nezbytných pro realizaci výběru vhodného uchazeče může mít za následek neprovedení výběru, nemožnost 

posouzení schopností a kvalit uchazeče. 

Za účelem výběru vhodného uchazeče nezpracovává Společnost zvláštní kategorii vašich osobních údajů (citlivé údaje). 

 

VAŠE PRÁVA 

Právo na přístup 

Máte právo přístupu k vašim osobním údajům a právo získat potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje. V případě, 

že jsou o vás osobní údaje zpracovávané, máte právo na informace v rozsahu těchto zásad a na přístup k vašim osobním údajům. 

Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak vaše osobní údaje 

používáme. Ve většině případů vám budou vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný 

způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty 

elektronicky, pokud to bude technicky možné. Pokud budete opakovaně požadovat poskytnutí vašich osobních údajů ve stejném 

rozsahu, může vám správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům. 

Právo na opravu 

Máte právo na opravu o vás zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo nepřesné. Pro Společnost je velmi 

důležité, aby o vás měla správné informace. Pokud proto zjistíte, že informace, které o vás Společnost eviduje jsou nesprávné, 

nepřesné nebo neúplné, upozorněte na to Společnost, a žádejte o opravu vašich údajů (např. Změna bydliště, změna kontaktu, 

změna příjmení v případě uzavření manželství atd.). Společnost následně bez zbytečného odkladu tyto údaje opraví / doplní. 

Právo být zapomenut 

Pokud Společnost o vás zpracovává osobní údaje nezákonným způsobem, např. déle, než je nezbytné nebo jejich zpracovává 

bezdůvodně, máte právo na jejich výmaz (tzv. právo "být zapomenut"). 

Právo na opravu a omezení zpracování  

Pokud požádáte o opravu vašich osobních údajů, nebo namítáte proti vymazání vašich osobních údajů, pokud je jejich zpracování 

protizákonné, nebo pokud Společnost již nepotřebuje osobní údaje pro své účely, ale můžete je potřebovat vy na prokazování 

nebo hájení právních nároků, nebo jste namítali zpracovávání vašich osobních údajů z dalších důvodů, Společnost omezí 

zpracování vašich osobních údajů, po dobu, kdy bude možné věc vyřešit. 

Právo namítat 

Pokud se domníváte, že Společnost nemá právo na zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud chcete, aby automatizované 

rozhodnutí bylo přezkoumáno, můžete proti jejich zpracování namítat. V takových případech může Společnost pokračovat v jejich 

zpracování pouze pokud umí prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převáží vaše zájmy, práva a svobody. Vaše osobní 

údaje však může Společnost zpracovat vždy, pokud je to nutné k určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků. V případě 

pochybnosti o nároku Společnosti nebo vašeho věřitele vám Společnost doporučuje kontaktovat pověřence pro ochranu osobních 

údajů . 

Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo získat a požádat Společnost o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Právo na získání a přenosnost osobních údajů se však týká jen 

osobních údajů, které jsme od vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran. Právo 

na přenosnost se nevztahuje na osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě zákona o spotřebitelských úvěrech a na základě 

dalších zvláštních předpisů. 

Právo odvolat souhlas 

Ve většině případů se vaše osobní údaje nezpracovávají na základě souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o váš 

souhlas požádáme. V případech, kdy to uděláme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním vašich osobních údajů. 

Máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. 

 KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pověřence Společnosti lze kontaktovat na: zodpovednaosoba@bencont.sk. 

    

http://www.privacy-regulation.eu/cs/37.htm
http://www.privacy-regulation.eu/cs/37.htm

