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Prohlášení o ochraně dat
Děkujeme za Vaši návštěvu našich webových stránek. Na ochranu a důvěrnost Vašich údajů
klademe maximální zřetel. Naše webové stránky proto ukládají a zpracovávají údaje výhradně ve
smyslu evropského Základního nařízení o ochraně údajů (GDPR).
Aktuální znění Základního nařízení o ochraně údajů najdete na
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS
V dalším textu Vás informujeme o ukládání a zpracování osobních údajů, jakož i o právech, která
Vám přitom náleží, a která nabízíme v souvislosti s výkony na následujících portálech:
Jobrybnik.cz
Jobjakovino.cz
Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje pouze na zde uvedené portály, které jsou v dalším
textu označeny jako „portály“. Pokud jste prostřednictvím odkazů převedeni z našich portálů dále na
jiné stránky, informujte se prosím přímo na převedených stránkách o příslušném zacházení s
Vašimi údaji.

Zakódování SSL
Z důvodů bezpečnosti a pro ochranu přenosu důvěrných obsahů používají naše portály zakódování
SSL. Zakódované spojení poznáte podle toho, že adresový řádek prohlížeče přejde z "http://" na
"https://" a na symbolu zámku ve Vašem řádku prohlížeče.
Když je zakódování SSL aktivováno, nemohou údaje, které nám předáváte, číst také třetí osoby.

1. Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou
fyzickou osobu (článek 4 č. 1 Základního nařízení o ochraně údajů). Spadají pod to informace, jako
je Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa, Vaše poštovní adresa nebo Vaše telefonní číslo.
Údaje, které nelze dát přímo do souvislosti s Vaší totožností, pod to nespadají.

2. Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?
Odpovědnou osobou (dále označena jako „NAVORA.CONSULTING“ nebo „my“) ve smyslu
Základního nařízení o ochraně údajů a jiných národních zákonů o ochraně údajů členských států,
jakož i jiných ustanovení práva ochrany údajů je:
NAVORA.CONSULTING s.r.o
Výkonný ředitel: Konrad Kianek
Dvorecká 1162/2a
147 00 Praha 4
Česká republika
IČO: 03780384
E-mail: webservice@myjob.market

3. Právní základy a účely zpracování údajů a doba trvání uložení údajů
3.1. Pokud si pro postupy zpracování osobních údajů zajistíme souhlas dotčené osoby, slouží
článek 6 odstavec 1 písmeno a Evropského základního nařízení o ochraně údajů (GDPR) jako
právní základ pro zpracování osobních údajů.
3.2. Při zpracování osobních údajů, které jsou nutné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je
dotčená osoba, slouží jako právní základ článek 6 odstavec 1 písmeno b Základního nařízení o
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ochraně údajů. To platí i pro postupy zpracování, které jsou nutné pro provedení předsmluvních
opatření.
3.3. Pokud je zpracování osobních údajů nutné pro splnění právní povinnosti, které náš podnik
podléhá, slouží článek 6 odstavec 1 písmeno c Základního nařízení o ochraně údajů jako právní
podklad.
3.4. Pokud je zpracování nutné k ochraně oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí osoby a
tento převažuje nad zájmy, základními právy a základními svobodami dotčené osoby, slouží
článek 6 odstavec 1 písmeno f Základního nařízení o ochraně údajů jako právní základ pro
zpracování.
3.5. Osobní údaje dotčené osoby jsou zpracovávány a ukládány tak dlouho, dokud příslušný účel
trvá.

4. Obecně o postupu při návštěvě našich portálů
4.1. Při každém vyvolání našich portálů shromažďujeme automatizovaně údaje a informace
vyvolávajícího zařízení a tyto údaje a informace ukládáme do serverových záznamových souborů.
Shromažďovat lze při tom následující:
 použité typy a verze prohlížeče
 operační systém, který používá systém realizující přístup
 internetové stránky, ze kterých se systém realizující přístup dostává na naše portály (takzvaný
Referrer)
 webové podstránky, které lze aktivovat prostřednictvím systému realizujícího přístup na naše
portály
 datum a čas přístupu na naše portály
 adresa internetového protokolu (IP adresa)
 poskytovatel internetového připojení systému realizujícího přístup
 jiné podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše
systémy.
4.2. Pro účely bezpečnosti, a abychom mohli v případě útoků na naše platformy útok identifikovat,
ukládáme tyto údaje včetně IP adresy po dobu maximálně 6 měsíců. Potom jsou tyto údaje
smazány.
4.3. IP adresa je zapotřebí během spojení za účelem přenosu našich portálů na Váš prohlížeč.
Právním základem pro zpracování a následné uložení IP adresy je oprávněný zájem podle článku 6
odstavec 1 f Základního nařízení o ochraně údajů. Oprávněný zájem vzhledem k přenosu IP adresy
spočívá v tom, že tato je nutná pro zobrazení obsahů platformy. Bez poskytnutí IP adresy nelze
provést zobrazení webových stránek. Oprávněný zájem na omezeném uložení jsou naše
bezpečnostní zájmy.

5. Optimalizace vyhledávacích funkcí
5.1. Můžeme také ukládat informace o Vašem uživatelském chování na našich portálech pro
sestavení statistických modelů, abychom tak naše portály uspořádali uživatelsky přívětivěji a
zejména optimalizovali funkci pro vyhledávání a doporučení vhodných pracovních nabídek. Při tom
ukládáme v pseudonymizované podobě (tj. tak, že z ní samotné ze statistického modelu již nelze
vytvořit žádnou osobní souvislost) také Vaši IP adresu, abychom při sestavení statistických modelů
vyloučili automatizované přístupy (Bots) na naše platformy.
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5.2. Právním základem je při tom článek 6 odstavec 1 f Základního nařízení o ochraně údajů. Náš
oprávněný zájem spočívá v tom, abychom zajistili funkcionalitu statistického modelu za účelem
zlepšení našich služeb. IP adresa bude smazána po šesti měsících.

6. Použití tlačítek sociálních médií „Shariff“
6.1. Na našich portálech používáme projekt Shariff. Shariff nahrazuje obvykle používaná tlačítka pro
sdílení na sociálních sítích a chrání tím chování při surfování.
6.2. Shariff zapojuje tato tlačítka pro sdílení na sociálních sítích na našich portálech pouze jako
grafiku, která obsahuje odkaz na příslušnou sociální síť. Kliknutím na odpovídající ikonu jste
převedeni ke službě příslušné sítě.
6.3. Tlačítko Shariff vytvoří přímý kontakt mezi sociálními sítěmi a našimi návštěvníky až tehdy,
když návštěvník aktivně klikne na tlačítko sdílení. Teprve potom jsou Vaše údaje předány příslušné
sociální síti. Naproti tomu, pokud na tlačítko Shariff nekliknete, mezi Vámi a sociálními sítěmi
nedojde k žádné výměně.
6.4. Pomocí Shariff zapojujeme na našich portálech následující sociální sítě:
Facebook, LinkedIn, WhatsApp

7. Žádosti o pracovní nabídky
7.1. Na základě předpisů uvedených v zákoně o rovném zacházení lze do šesti měsíců za určitých
předpokladů podat námitku proti odmítnuté žádosti. Abychom jako subjekt nabízející nabídku
pracovního místa měli k dispozici při eventuálních námitkách i nadále odpovídající podklady, údaje
o ucházení se jsou u všech uchazečů zásadně uchovány a uloženy po dobu šesti měsíců.
7.2. Na našich portálech jsou poskytovateli nabízených pracovních míst vybrány individuálně
různé, námi připravené možnosti ucházení se o zaměstnání, které jsou dány k dispozici
uchazečům.
U následujících čtyř způsobů ucházení se o práci vstupujete jako uchazeč přímo do kontaktu
s poskytovatelem pracovního místa:
1) Telefonická žádost o práci
2) Ucházení se o práci prostřednictvím SMS
3) Přímá žádost o práci prostřednictvím e-mailu
4) Externí ucházení se o práci prostřednictvím propojení na externí stránku pro žádosti o práci od
příslušného poskytovatele nabízených pracovních míst.
7.3. Protože ucházení se o práci těmito čtyřmi způsoby je mimo náš dosah, je příslušný
poskytovatel nabízeného pracovního místa odpovědný za zpracování s tím předaných osobních
údajů. My při tom vystupujeme pouze jako zprostředkovatel nabídkypracovního místa, aniž bychom
se dozvěděli osobní údaje, které byly při těchto čtyřech způsobech ucházeních se o práci Vámi
zadány a předány.
7.4. Při ucházení se o zaměstnání prostřednictvím dotazníku, který byl poskytnut některým z našich
portálů („Interní žádost“), jsou Vámi uvedené údaje a přílohy souboru (životopis atd.) předány
nabízejícímu poskytovateli pracovního místa. Tyto údaje se současně ukládají i na našem serveru a
jsou nadále dány k dispozici výhradně pouze pro daného poskytovatele nabízeného pracovního
místa v oblasti jeho správy jako došlé žádosti o pracovní místo. Právním základem toho je Váš
souhlas podle článku 6 odstavec 1 věta 1 Základního nařízení o ochraně údajů, který jste musel/a
explicitně učinit před odesláním dotazníku uchazeče o zaměstnání, aby mohla být žádost úspěšně
odeslána.
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7.5. Dbejte prosím na to, že příslušný poskytovatel nabízející pracovní místa eventuálně nemá své
sídlo v EU, resp. v Evropském hospodářském prostoru, takže je v rámci Vašeho výše uvedeného
souhlasu nutné předat údaje do země, ve které existuje z hlediska práva pro ochranu údajů nižší
úroveň než v EU, resp. v Evropském hospodářském prostoru.
7.6. Pokud chcete být zařazeni s Vašimi údaji uchazeče nezávisle na nabízené pracovní pozici a
na Vaší žádosti o zaměstnání do talentového programu Talent Pool poskytovatele pracovního
místa, můžete alternativně před odesláním dotazníku uchazeče o zaměstnání udělit další souhlas
s uložením Vašich údajů uchazeče na dobu delší než šest měsíců až do Vašeho odvolání.

8. Kontaktní formulář a kontakt prostřednictvím e-mailu
8.1 Na našich portálech jsou k dispozici kontaktní formuláře, které lze použít pro elektronické
navázání kontaktu. Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte s předáním Vámi zadaných údajů ve
formuláři na nás. Navíc ukládáme datum a čas Vašeho navázání kontaktu. Alternativně lze
navázání kontaktu provést prostřednictvím e-mailové adresy. V takovém případě jsou ukládány
Vaše e-mailem předané osobní údaje a naše odpověď.
8.2. Osobní údaje, které nám byly v této souvislosti dobrovolně předány, nám slouží ke zpracování
Vašeho dotazu a k navázání kontaktu s Vámi. Právním základem pro předání údajů je článek 6
odstavec 1 písmeno a Základního nařízení o ochraně údajů. Údaje používáme k tomuto účelu tak
dlouho, dokud příslušná konverzace s Vámi neskončí. Konverzace je ukončena tehdy, když lze na
základě okolností usoudit, že příslušný stav věci je s konečnou platností vyjasněn.

9. Zpracování objednávky pro hosting a bezpečnost
Doplňková služba pro administrativu, odstranění závad a podporu
9.1. Za účelem poskytnutí našich plnění používáme poskytovatele služeb na objednávku. Právním
základem pro použití služeb těchto poskytovatelů je oprávněný zájem podle článku 6 paragraf 1
písmeno f Základního nařízení o ochraně údajů. Oprávněný zájem spočívá v postupu podle našich
obchodních zájmů, zejména za účelem poskytnutí výkonů, které jsou popsány dále v tomto
prohlášení o ochraně údajů. Zájem, který by tomu bránil, není zřejmý, protože jsme s příslušnými
dodavateli uzavřeli smlouvu podle článku 28 Základního nařízení o ochraně údajů.
9.2. Pro účely hostingu našich portálů a výkony zálohování používáme poskytovatele služeb na
objednávku, takže osobní údaje, které jsou ukládány na našich portálech, jsou předávány těmto
poskytovatelům služeb na objednávku. Tito poskytovatelé služeb na objednávku ukládají osobní
údaje na určitou dobu stejným způsobem, jako jsou ukládány údaje na bázi účelů, které jsou
definovány v tomto prohlášení o ochraně údajů na našich portálech.
9.3. Pro doplňkovou službu jako administrativu a rozvojové služby stejně tak jako služby odstranění
závad a podpory využíváme poskytovatele služeb, kteří také mohou mít přístup k Vašich osobním
údajům. V zásadě nedochází k uložení Vašich osobních dat těmito poskytovateli služeb. Dochází
k němu pouze ve výjimečných případech, například když by to mělo být nutné v souvislosti
s odstraněním technických problémů. V těchto případech je uložení prováděno pouze v takovém
rozsahu a na takovou dobu trvání, jak to je nezbytné.

10. Zapojení externích funkcí: Youtube, Vimeo, Instagram
10.1. Na našich portálech mohou být zapojena videa platformy “YouTube” nabízejícího subjektu
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Prohlášení o ochraně údajů od Youtube:
https://www.google.com/policies/privacy/
Odhlášení ze sledování (Opt-Out) pro Youtube:
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https://adssettings.google.com/authenticated
10.2. Na našich portálech mohou být zapojena videa platformy “Vimeo” nabízejícího subjektu Vimeo
Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA.
Prohlášení o ochraně údajů od Vimeo:
https://vimeo.com/privacy
10.3. Na našich portálech mohou být zapojeny funkce a obsahy služby Instagram, nabízené
prostřednictvím společnosti Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
Prohlášení o ochraně údajů od Instagram:
http://instagram.com/about/legal/privacy
10.4. Poskytnutí těchto externích funkcí se provádí v zájmu postupu podle našich obchodních zájmů
a s cílem naše služby atraktivně utvářet a zlepšovat. To představuje oprávněný zájem ve smyslu
článku 6 odstavec 1 písmeno f Základního nařízení o ochraně údajů.

11. Cookies a podobné technologie
11.1. Na našich portálech používáme cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou
prostřednictvím internetového prohlížeče vloženy do počítačového systému a uloženy. Tyto cookies
používáme jako technický prostředek k poskytnutí služeb na našich portálech a také za účelem
analýzy chování webových stránek našich návštěvníků a vycházeje z toho k uživatelsky
odpovídajícímu uzpůsobení našich nabídek.
11.2. K tomuto účelu můžeme použít i jiné techniky, jako je Tracking Pixel nebo kód v aplikacích.
Kromě toho můžeme tyto cookies nebo jiné techniky použít k tomu, abychom Vám cíleně předali
nabídky pracovních míst a jiné obsahy, které jsou pro Vás zajímavé.
11.3. Některé z námi používaných cookies jsou po skončení relace prohlížeče, tedy po uzavření
Vašeho prohlížeče, znovu smazány (takzvané cookies relace). Jiné cookies zůstávají ve Vašem
koncovém zařízení a umožňují nám znovu poznat Váš prohlížeč při další návštěvě (perzistentní
cookies).
11.4. Přesnou dobu trvání uložení jednoho cookie můžete zjistit z příslušného cookie tak, že cookie
necháte zobrazit prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že jste
informován/a o nastavení cookies a jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí nebo o přijetí cookies pro
určité případy nebo je všeobecně vyloučit. Při nepřijetí cookies může být omezena funkčnost našich
portálů.

12. Technicky potřebné cookies
12.1. Používáme technické cookies. To jsou takové cookies, které jsou nutné výhradně
k zaznamenání některých informací na našich portálech, aby bylo možno poskytnout výkon, který
byl Vámi jako uživatelem vyžádán nebo je požadován.
12.2. Navigační cookies, resp. cookies relace, umožňují bezproblémovou navigaci a použití
webových stránek a umožňují například přístup do omezené oblasti administrátora.
12.3. Analytické cookies nastavujeme přímo my, abychom zaznamenali informace o počtu
návštěvníků a jejich uživatelské chování.
12.4. Funkční cookies Vám umožňují ve smyslu optimalizace služeb navigaci podle některých
zvolených kritérií (např. volba jazyka).
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12.5. Právním základem pro tyto cookies je oprávněný zájem podle článku 6 odstavec 1 věta 1 f
Základního nařízení o ochraně údajů, a sice sledování našich obchodních zájmů.

13. Facebookový pixel
13.1 V našich portálech používáme „facebook pixel“ sociální sítě Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Při tom jsou na našich stránkách integrovány takzvané
sledovací pixely. Když navštívíte naše stránky, prostřednictvím sledovacího pixelu se vytvoří přímé
spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku.
13.2. Facebook díky tomu dostane mimo jiné od Vašeho prohlížeče informaci, že z Vašeho
koncového zařízení byly vyvolány naše stránky. Když jste uživatelem Facebooku, může Facebook
při tom návštěvu našich stránek přiřadit Vašemu uživatelskému účtu.
13.3. Poukazujeme na to, že my jako provozovatel stránek se nedozvíme obsah předaných údajů,
jakož i jejich použití ze strany Facebooku. Můžeme si pouze vybrat, jakým segmentům uživatelů
Facebooku (jako je věk, zájmy) se má naše reklama zobrazit. Vyvoláním pixelu z Vašeho prohlížeče
může Facebook kromě toho poznat, zda byl reklamní inzerát na Facebooku úspěšný. My tak
můžeme zaznamenávat účinnost reklamních inzerátů na Facebooku pro statistické účely a účely
průzkumu trhu.
Nastavení k použití údajů pro reklamní účely lze provést v rámci nastavení facebookového profilu
zde:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
13.4. Předání údajů do USA je podle článku 45 Základního nařízení o ochraně údajů přípustné,
protože Facebook je certifikován dohodou Privacy Shield a díky tomu existuje podle Prováděcího
rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 přiměřená úroveň ochrany údajů:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=CS
Na certifikaci lze nahlédnout zde:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
13.5. Jako právní základ platí náš oprávněný zájem podle článku 6 odstavec 1 strana 1 f Základního
nařízení o ochraně údajů, a sice sledování našich obchodních zájmů a cíleně zaměřené hodnocení
našich služeb.

14. Google Analytics
14.1. Na našich portálech používáme službu webové analýzy „Google Analytics“ společnosti
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).
14.2. Google je certifikována dohodou Privacy Shield a poskytuje tak záruku dodržení evropského
práva ochrany údajů:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
14.3. Google Analytics používá cookies, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a
které umožňují analýzu Vašeho použití webových stránek. Prostřednictvím cookie vytvořené
informace o Vašem použití těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti
Google v USA a jsou tam ukládány.
14.4. Na naši objednávku používá společnost Google tyto informace, aby vyhodnotila Vaše použití
webových stránek, aby pro nás sestavila reporty o aktivitách na webových stránkách a aby nám
poskytla další služby, které jsou spojeny s použitím webových stránek a s použitím internetu.
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14.5. Eviduje se rovněž IP adresa uživatelů, přičemž v rámci Google-Analytics sdělujeme, že IP
adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o
Evropském hospodářském prostoru je přenášena zkráceně a pouze ve výjimečných případech je
přenesena celá na server společnosti Google v USA a tam je zkrácena.
14.6. IP adresa, která je v rámci Google Analytics předána z Vašeho prohlížeče, není spojována
s jinými údaji společnosti Google. Evidování údajů vytvořených prostřednictvím cookie a
vztahujících se na Vaše použití webových stránek (včetně Vaší IP adresy) pro Google, jakož i
zpracování těchto údajů prostřednictvím Google můžete zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete
prohlížečový plugin, který je k dispozici pod následujícím odkazem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
14.7. Jako právní základ platí náš oprávněný zájem podle článku 6 odstavec 1 písmeno f
Základního nařízení o ochraně údajů, a sice zájem o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz
naší online nabídky.

15. Google AdWords
15.1. Za účelem propagace našich webových stránek používáme dále reklamní službu společnosti
Google, "Google-AdWords". V jejím rámci používáme na našich webových stránkách také
analytickou službu "Conversion-Tracking" od společnosti Google.
15.2. Když jste se přes inzerát Google dostal/a na naše webové stránky, odloží se ve Vašem
počítači cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč ve Vašem
počítači odloží a uloží. Tyto takzvané "Conversion Cookies" ztrácí platnost po uplynutí 30 dní a
neslouží k Vaší osobní identifikaci.
Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek a ještě nedošlo k uplynutí lhůty pro cookie,
můžeme my a Google zjistit, že jste jako uživatel klikl/a na jeden z našich inzerátů umístěných u
Google a byl/a jste převeden/a k našim stránkám.
15.3. Informace získané pomocí souboru cookie pro sledování konverzí "Conversion Cookies"
slouží společnosti Google k tomu, aby vytvořila statistiky návštěv pro naše webové stránky.
Prostřednictvím této statistiky se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na náš inzerát a navíc,
které stránky našich webových stránek byly příslušným uživatelem následně vyvolány. My, resp.
jiné subjekty, které inzerují prostřednictvím "Google-Adwords", však nedostanou žádné informace,
jejichž pomocí by bylo možné identifikovat uživatele osobně.
15.4. Instalaci "Conversion Cookies" můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče,
třeba nastavením prohlížeče, kterým se všeobecně deaktivuje automatické nastavení cookies nebo
se speciálně zablokují pouze cookies z domény "googleadservices.com“.
S tím související prohlášení o ochraně údajů od Google získáte na níže uvedeném odkazu:
https://services.google.com/sitestats/cs.html
15.5. Jako právní základ platí náš oprávněný zájem podle článku 6 odstavec 1 věta 1 f Základního
nařízení o ochraně údajů, a sice sledování našich obchodních zájmů a cíleně zaměřená propagace
našich služeb.

16. Google Maps
16.1. Na našich portálech používáme komponentu Google Maps od Google. K použití Google Maps
dochází v zájmu vyžádaného znázornění a tím ulehčené možnosti nalezení různých nabídek
pracovních míst. To představuje oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odstavec 1 písmeno f
Základního nařízení o ochraně údajů.
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16.2. Při každém jednotlivém vyvolání komponenty Google Maps nastaví Google jeden cookie, aby
při zobrazení stránky, na které je komponenta Google Maps integrována, zpracovala uživatelská
nastavení a údaje. Tento cookie zpravidla není smazán zavřením prohlížeče, nýbrž po určité době
doběhne, pokud není Vámi předtím manuálně smazán.
16.3. Když nesouhlasíte se zpracováním Vašich údajů, existuje možnost deaktivovat službu Google
Maps a touto cestou zabránit přenosu údajů ke Google. K tomu účelu musíte deaktivovat funkci
JavaScript ve Vašem prohlížeči. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě službu Google Maps
použít nemůžete nebo ji můžete použít jen omezeně.
16.4. Použití Google Maps a přes Google Maps získaných informací se realizuje
podle uživatelských podmínek Google, jakož i podle dodatečných obchodních podmínek pro
Google Maps:
https://policies.google.com/terms?hl=cs&gl=cs
https://www.google.com/intl/cs_cs/help/terms_maps.html

17. Google reCaptcha
17.1. Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o správnost údajů, zabránění automatických
registrací, resp. objednávek prostřednictvím takzvaných botů a hospodárného provozu naší online
nabídky ve smyslu článku 6 odstavec 1 písmeno f) používáme v určitých případech službu
reCaptcha Dienst od Google.
https://www.google.com/recaptcha/intro/
17.2. Použití reCaptcha slouží k rozlišení, zda k zadání dojde prostřednictvím člověka nebo
zneužitím prostřednictvím automatizovaného, strojového zpracování. Dotazování v této souvislosti
zahrnuje zaslání na Google IP adresy a eventuálně dalších údajů, které jsou nutné pro Google pro
službu reCaptcha. K tomuto účelu je Vaše zadání předáno Google a analyzováno.
Další informace ohledně Google reCaptcha, jakož i prohlášení o ochraně údajů od Google, najdete
na následujících odkazech:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs
https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

18. Použití knihoven se skripty (Google Webfronts a Font Awesome)
18.1. Aby byly naše obsahy napříč prohlížeči korektně a graficky přitažlivě zobrazovány, používáme
na našich portálech knihovny se skripty a knihovny písem jako např. Google Webfonts
(https://www.google.com/webfonts/) nebo Font Awesome, Inc., (https://fontawesome.com/).
18.2. Google Webfonts nebo Icons z Font Awesome jsou přeneseny do mezipaměti Vašeho
prohlížeče, aby se předešlo opakovanému načítání. Pokud prohlížeč nepodporuje Google Webfonts
nebo znemožňuje přístup, budou obsahy zobrazeny ve výchozím písmu.
18.3. Vyvolání knihoven skript nebo knihovny písem automaticky spustí spojení k provozovateli
knihoven. Přitom je teoreticky možné – aktuálně však nejasné, zda vůbec a popř. k jakým účelům –
že provozovatelé příslušná data knihoven sbírají.
Směrnice ochrany dat provozovatele knihoven Google naleznete zde:
https://www.google.com/policies/privacy
Prohlášení o ochraně dat od Font Awesome, Inc. naleznete zde:
https://fontawesome.com/privacy
18.4. Poskytnutí těchto externích funkcí se provádí v zájmu postupu podle našich obchodních zájmů
a s cílem naše služby atraktivně utvářet a zlepšovat. To představuje oprávněný zájem ve smyslu
článku 6 odstavec 1 písmeno f Základního nařízení o ochraně údajů.
Prohlášení o ochraně dat
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19. JobAgent a BlogAgent
19.1 Na našich portálech Vám nabízíme uzavření smlouvy o obdržení Job Agenta, popř.
BlogAgenta. Účelem zpracování údajů přitom je, abychom Vám zasílali pravidelné e-maily ohledně
volných míst (JobAgent), případně blogových příspěvků (BlogAgent), které odpovídají Vámi
předem definovanému profilu.
19.2. Podrobnosti o JobAgentu, popř.. BlogAgentu můžete najít v našich Všeobecných podmínkách
užívání (VPU). Právním základem je při tom článek 6 odstavec 1 písmeno b Základního nařízení o
ochraně údajů. Údaje ukládáme v rámci smlouvy o použití JobAgenta, popř. BlogAgenta po dobu
doby trvání smlouvy, tj. až do doby, kdy Vy nebo my tuto smlouvu nevypovíme.

20. Účet uchazeče
20.1. Na našich portálech Vám nabízíme uzavření smlouvy o účtu uchazeče, v jehož rámci
použijete další funkce a můžete tak definovat rozsah smluvního použití.
20.2. V rámci této smlouvy provedená zpracování údajů splňují následující účely
 uložení Vašich provedených žádostí o práci v oblasti správy Vašeho účtu uchazeče. Uložení se
trvá tak dlouho, dokud nějakou žádost o práci
 uložení, resp. označení jednotlivých nabídek pracovních míst jako favoritů. Uložení trvá tak
dlouho, dokud provedené označení sám/a opět nezrušíte
 správa JobAgent, BlogAgent, kontaktních otázek a systémových zpráv v oblasti správy Vašeho
účtu uchazeče
 sestavení a správa profilu uchazeče v oblasti správy Vašeho účtu uchazeče. Jaké osobní údaje
nám při tom předáte, vyplyne z Vašich příslušných odeslání nebo z Vašich zadání do
odpovídajících vstupních polí.
20.3. Rozsah smluvního použití tohoto profilu můžete definovat tak, že se jeho prostřednictvím
můžete buď
 pouze ucházet o nabídky pracovních míst (nastavení: Profil neaktivní / profil skrýt) nebo
 jej kromě toho částečně nebo úplně zpřístupnit potenciálním zaměstnavatelům, kteří jako naši
zákazníci používají talentový program Talent Pool nebo podobné produkty (nastavení: profil
aktivní / profil zpřístupnit).
20.4. Váš profil ukládáme, až dokud jej nesmažete nebo dokud neskončí platnost smlouvy o Vašem
účtu uchazeče. Dbejte prosím na to, že pokud Váš profil zpřístupníte potenciálním
zaměstnavatelům, sídlo příslušného potenciálního zaměstnavatele se eventuálně nemusí nacházet
v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru. To znamená, že v rámci smlouvy, která existuje
mezi ním a námi, může být nutné realizovat přístup ze země, ve které existuje z hlediska práva
ochrany údajů nižší úroveň ochrany než v EU, resp. v Evropském hospodářském prostoru.
20.5. Když jste založil/a profil a vyvoláte si formulář žádosti uchazeče/ky, který je k dispozici na
našich portálech („Interní žádost“), použijeme Vaše profilové údaje, abychom tento formulář
předběžně vyplnili. Když klikněte na tlačítko k odeslání žádosti, Vaše údaje, které jsou uvedeny ve
formuláři, jsou předány subjektu nabízejícímu pracovní místo a kromě toho se mu zpřístupní Váš
profil.
Dbejte prosím také zde na skutečnost, že příslušný subjekt nabízející pracovní místo, eventuálně
nesídlí v EU, resp. v Evropském hospodářském prostoru, takže je nutné v rámci smlouvy existující
mezi ním a námi předat údaje do země, resp. že k Vašemu profilu lze mít přístup ze země, ve které
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existuje z hlediska práva ochrany údajů nižší úroveň ochrany než v EU, resp. v Evropském
hospodářském prostoru.
20.6. Další podrobnosti ohledně účtu uživatele najdete v našich Všeobecných podmínkách užívání
(VPU). V souvislosti s registrací účtu uchazeče a nastavením různých funkcí ukládáme dále Vaši
příslušnou IP adresu a datum, jakož i čas v okamžiku registrace nebo nastavení funkcí.
20.7. Právním základem pro uložení a použití Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaším účtem
uchazeče je článek 6 odstavec 1 písmeno b Základního nařízení o ochraně údajů.
20.8. Vaše osobní údaje ukládáme tak dlouho, jak to je nutné k poskytnutí smluvně sjednaného
výkonu. Osobní údaje, které jste uvedl/a ve Vašem účtu uchazeče, jsou Vám při tom po dobu trvání
smlouvy k dispozici a jsou po tuto dobu námi uložené.
20.9. Osobní údaje budou smazány, když to s ohledem na jednotlivé údaje uděláte sám/a nebo
když skončí platnost smlouvy, tedy když Vy nebo my smlouvu vypovíme. Přesnější podrobnosti
ohledně této věci najdete v našich Všeobecných podmínkách užívání (VPU).

21. Social media connect (Facebook, LinkedIn, Google+)
21.1. Pomocí Social media connect si prostřednictvím Vašich účtů sociálních médií na Facebooku,
LinkedIn nebo Google+ můžete u nás otevřít nový účet uchazeče, resp. vytvořit spojení k Vašemu
účtu uchazeče. Při tom získáváme přístup k Vašemu tamnímu veřejnému profilu a k Vaší e-mailové
adrese. Tyto údaje používáme proto, abychom Váš účet uchazeče u nás vytvořili, předběžně vyplnili
nebo aktualizovali a potom Vám jej dali k dispozici podle bodu 19.
21.2. Protože Vaše údaje na sociálních sítích používáme k vytvoření účtu uchazeče, právním
základem je smlouva o účtu uchazeče podle článku 6 odstavec 1 písmeno b Základního nařízení o
ochraně údajů, jak to je uvedené v bodu 19. Uložení Vašich osobních údajů u nás probíhá pro účely
a na dobu trvání, které jsou uvedeny v bodu 19.

22. Zpracování údajů o podnikatelích nebo zaměstnancích firem
22.1. Naše služby jsou pro subjekty nabízející pracovní místa zaměřeny na to, aby mohly
nabídnout podnikatelům a podnikům podle možnosti velký výběr vhodných kandidátů. Při tom
zpracováváme osobní údaje podnikatelů (když podnikatel je fyzická osoba) nebo zaměstnanců
firem . Příslušné podniky, resp. podnikatelé mohou být s námi ve smluvním, resp. předsmluvním
vztahu, v jednotlivých případech však můžeme zpracovávat také údaje o podnicích a jejich
pracovnících, když takový předsmluvní/smluvní vztah neexistuje.
22.2. Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou potřebné pro dosažení příslušného účelu, tj. již
neexistuje žádná smlouva se zákazníkem a ani my již nezamýšlíme uzavřít smlouvu s příslušným
zákazníkem. Stejně tak je tomu i v případech, když již neexistuje žádný oprávněný zájem a my
nejsme již ani jinak povinni uchovávat podklady, ve kterých by mohly být obsaženy osobní údaje.

23. Zpracování údajů pro účely správy a přípravy smluv
23.1. Osobní údaje zpracováváme za účelem správy smluv, abychom našim zákazníkům mohli
poskytnout služby , které jsou předmětem smluv, jakož i za účelem odpovídající přípravy smluv.
23.2. Pokud je zákazník fyzická osoba, právním základem je skutečnost, že je nutné provést
zpracování pro plnění smlouvy nebo za účelem provedení předsmluvních opatření podle článku 6
odstavec 1 věta 1 b Základního nařízení o ochraně údajů.
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23.3. Pokud zpracováváme osobní údaje spolupracovníků zákazníka, právním základem je
oprávněný zájem podle článku 6 odstavec 1 věta 1 f Základního nařízení o ochraně údajů.
Oprávněný zájem spočívá v provádění naší obchodní činnosti a činnosti zákazníka.
23.4. Jinak ukládáme účetní doklady a obchodní dopisy, tedy každou zprávu, jejímž předmětem je
příprava, provedení nebo zrušení obchodu po dobu sedmi let, abychom splnili naše zákonem
stanovené povinnosti uchovávání, přičemž lhůta začíná běžet s ukončením kalendářního roku, ve
kterém byl obchodní dopis přijat nebo odeslán, resp. účetní doklad vznikl. Právním základem je
článek 6 odstavec 1 písmeno c Základního nařízení o ochraně údajů.

24. Zákaznické poradenství
24.1. Osobní údaje zákazníka nebo zájemce, resp. jeho pracovníků jako kontaktních partnerů, které
dostaneme v souvislosti se smlouvou nebo dotazem zájemce, zpracováváme i po skončení
smlouvy, popř. když nedojde k uzavření smlouvy, za účelem zákaznického poradenství a kvůli
tomu, abychom mohli při opětném dotazu zákazníka nebo zájemce na bázi předchozích uzavření
smluv nebo dotazů doporučit vhodné služby.
24.2. Právním základem je oprávněný zájem podle článku 6 odstavec 1 věta 1 f Základního nařízení
o ochraně údajů. Oprávněný zájem spočívá v provádění naší obchodní činnosti. Za tím účelem
ukládáme osobní údaje tak dlouho, dokud vycházíme z toho, že příslušný zákazník s námi může
uzavřít další nebo prvotní smlouvu, což potom představuje ten případ, dokud nám příslušný
zákazník neprohlásí, že s námi za žádných okolností nikdy žádnou smlouvu neuzavře.

25. Zpracování údajů při zpřístupnění nabídek pracovních míst
25.1. Když naši zákazníci na našich portálech zpřístupní nabídky pracovních míst nebo firemní
profily, zpracováváme osobní údaje zákazníka, pokud se jedná o fyzickou osobu. Když náš
zákazník přitom uvede kontaktní údaje pracovníka, zpracováváme i jeho osobní údaje.
Dochází k tomu z důvodu, abychom tyto příslušné údaje našich uživatelů připravili jako součást
nabídky pracovního místa a abychom zajistili rozpoznání inzerátu prostřednictvím vyhledávací
funkcionality na našich portálech.
25.2. Abychom rozšířili dosah inzerátu prostřednictvím předání našim kooperačním partnerům,
můžeme nabídky pracovních míst úplně nebo částečně předat našim kooperačním partnerům, kteří
potom umístí inzerát nebo upoutávku na svých webových stránkách.
25.3. Právním základem je, že pokud se u zákazníka jedná o fyzickou osobu, je nutné zpracování
pro plnění smlouvy podle článku 6 odstavec 1 věta 1 b Základního nařízení o ochraně údajů.
25.4. Pokud nabídka pracovního místa obsahuje kontaktní údaje pracovníků zákazníka, právním
základem je oprávněný zájem podle článku 6 odstavec 1 veta f Základního nařízení o ochraně
údajů. Oprávněný zájem spočívá v provádění naší obchodní činnosti a obchodní činnosti zákazníka.
25.5. Údaje pro tento účel ukládáme po dobu, během které je nabídka pracovního místa podle
smluvních ujednání k dispozici na našich portálech.

26. Zpracování údajů pro všeobecné reklamní účely
26.1. Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, jakož i jiných podnikatelů a podniků a v této
souvislosti také případně jejich kontaktních partnerů, kteří s námi nejsou v obchodním vztahu, za
účelem přímé reklamy, pokud to je právně přípustné.
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26.2. Pokud jsme tyto údaje nezískali přímo od příslušné dotčené osoby, můžeme kontaktní údaje
dotčené osoby získat i z veřejných zdrojů, jako jsou zejména webové stránky příslušného podniku,
obchodní adresáře nebo z inzerátů pracovních míst, které podniky publikovaly jinde.
26.3. V souvislosti s těmito účely přímé reklamy můžeme zohlednit také dosavadní uzavření smluv
našimi zákazníky a specifika podniku, jako je příslušnost k oboru nebo velikost provozu příslušného
podniku/podnikatele, abychom reklamu utvářeli podle možnosti přiměřeně vhodně.
26.4. Právním základem je oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odstavec 1 věta 1 f Základního
nařízení o ochraně údajů. Oprávněný zájem spočívá ve zpracování osobních údajů za účelem
přímé reklamy samotné (srovnej bod preambule 47 Základního nařízení o ochraně údajů).
26.5. Dotčené osoby mají právo podat kdykoli námitku proti zpracování jejich osoby se týkajících
osobních údajů za účelem takové reklamy. Tuto námitku můžete podat kdykoli za použití
kontaktních údajů uvedených v bodu 1. V případě reklamy prováděné prostřednictvím e-mailu
podáním námitky e-mailem na adresu odesílatele.
26.6. Údaje pro tento účel ukládáme tak dlouho, dokud máme zájem na uzavření smlouvy
s příslušným podnikem nebo dokud nebyla vyjasněna námitka.

27. Práva dotčených osob
27.1. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávané, jste dotčenou osobou ve smyslu Základního
nařízení o ochraně údajů a náleží Vám dále níže uvedená práva vůči Odpovědné osobě.
27.2. Při položení dotazů ohledně ochrany údajů odpovídáme zásadně bezodkladně, v každém
případě však do jednoho měsíce od doručení dotazu. U zvláště komplexních dotazů lze lhůtu
prodloužit na dva měsíce.
273. Kromě toho musí být dostatečně objasněna totožnost dotazující se osoby. Dotazy proto mohou
být kladeny pouze ve formě dopisu nebo elektronicky (e-mail) s přiloženou kopií průkazu.
27.4. Po provedené kontrole, zda existuje právo na dotaz, jsou veškeré informace a oznámení
sděleny přesně, transparentně, srozumitelně a jednoduše dostupnou formou v jednoduchém jazyce.
27.5. Poskytnutá sdělení a veškerá oznámení a opatření jsou poskytována zásadně bezplatně. U
zjevně neodůvodněných nebo excesivních dotazů lze požadovat přiměřenou odměnu, resp.
poskytnutí odmítnout.

28. Právo na sdělení informací
28.1. Při zohlednění bodu 26. od nás můžete požadovat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje,
které se Vás týkají, námi zpracovány.
28.2. Pokud se jedná o takové zpracování, můžete od nás požadovat sdělení o následujících
informacích:
 účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávané
 kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávané
 příjemci, resp. kategorie příjemců, kterým byly nebo ještě budou poskytnuty osobní údaje, které
se Vás týkají
 plánovaná doba uložení osobních údajů, které se Vás týkají, nebo pokud k tomu nelze
poskytnou konkrétní údaje, kritéria pro stanovení doby uložení
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existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, práva na omezení
zpracování prostřednictvím Odpovědné osoby nebo práva na podání námitky proti tomuto
zpracování
existence práva na podání stížnosti u dohlížejícího úřadu
veškeré informace, které jsou k dispozici o původu údajů, když nejsou osobní údaje získané od
dotčené osoby.

28.3. Máte právo požadovat sdělení o tom, zda jsou příslušné osobní údaje předávány do třetí
země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požadovat, abyste byl/a informován/a
o vhodných zárukách v souvislosti s předáním podle článku 46 Základního nařízení o ochraně
údajů.
28.4. Toto právo na sdělení lze omezit, pokud by pravděpodobně znemožnilo nebo výrazně ovlivnilo
realizaci statistických účelů a omezení je nutné pro splnění statistických účelů.

29. Právo na napravení
29.1. Máte právo vůči odpovědné osobě na napravení a/nebo doplnění údajů, pokud zpracovávané
osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné.
29.2. Vaše právo na opravu lze omezit, pokud by pravděpodobně znemožnilo nebo výrazně
ovlivnilo realizaci statistických účelů a pokud je omezení nutné pro splnění statistických účelů.

30. Právo na omezení zpracování
30.1. Omezení zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, můžete požadovat za následujících
předpokladů:
 pokud zpochybňujete správnost Vás se týkajících osobních údajů po dobu, která nám
umožňuje ověřit správnost Vašich osobních údajů
 zpracování je protiprávní a výmaz osobních údajů odmítáte a místo toho požadujete omezení
použití osobních údajů
 když osobní údaje pro účely zpracování déle nepotřebujeme, Vy je však potřebujete pro
uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
 když jste podal/a námitku proti zpracování podle článku 21 odstavec 1 Základního nařízení o
ochraně údajů a ještě není jisté, zda naše oprávněné důvody nepřevládají nad Vašimi důvody.
30.2. Pokud bylo zpracování Vás se týkajících osobních údajů omezeno, tyto údaje se smí
zpracovávat – nehledě na jejich uložení – pouze s Vaším souhlasem nebo pro uplatnění, výkon
nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z
důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu.
30.3. Pokud bylo provedeno omezení zpracování podle výše uvedených předpokladů, budeme Vás
před jeho zrušením informovat.
30.4. Vaše právo na omezení zpracování lze omezit, pokud by pravděpodobně znemožnilo nebo
výrazně ovlivnilo realizaci statistických účelů a omezení je nutné pro splnění statistických účelů.

31. Právo na výmaz – povinnost výmazu
Můžete od nás požadovat, aby byly veškeré osobní údaje, které se
Vás týkají, smazány a my jsme povinni tyto údaje smazat, pokud platí některý z následujících
důvodů:
 Vás se týkající osobní údaje už nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo
zpracovány jiným způsobem
Prohlášení o ochraně dat
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Odvoláte Váš souhlas, o který se opíralo zpracování podle článku 6 odstavec 1 písmeno a nebo
článku. 9 odstavec 2 písmeno a Základního nařízení o ochraně údajů, a chybí jiný právní základ
pro zpracování
Podle článku 21 odstavec 1 Základního nařízení o ochraně údajů podáte námitku proti
zpracování a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáte
námitku proti zpracování podle článku 21 odstavec 2 Základního nařízení o ochraně údajů
Vás se týkající osobní údaje byly zpracovány protiprávně
Výmaz Vás se týkajících osobních údajů je nutný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie
nebo podle práva členských států, kterému podléháme
Vás se týkající osobní údaje byly shromažďovány s ohledem na nabídnuté služby informační
společnosti podle článku 8 odstavec 1 Základního nařízení o ochraně údajů.

32. Právo na výmaz – informace pro třetí osoby
Pokud jsme osobní údaje, které se Vás týkají, zveřejnili a podle článku 17 odstavec 1 Základního
nařízení o ochraně údajů jsme povinni je smazat, při zohlednění k dispozici dané technologie a
nákladů na implementaci provedeme přiměřená opatření, také technického druhu, abychom Osoby
odpovědné za zpracování údajů, které zpracovávají osobní údaje, informovali o tom, že jste jako
dotčená osoba požadoval/a výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo
replikace těchto osobních údajů.

33. Právo na výmaz – výjimky
Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nutné
 pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 pro splnění právní povinnosti, která zpracování vyžaduje podle práva Unie nebo členských států,
kterému Odpovědná osoba podléhá, nebo ke splnění úlohy ve veřejném zájmu nebo prováděné
při výkonu veřejné moci, kterou byla pověřena Odpovědná osoba
 z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle článku 9 odstavec 2 písmeno h a i,
jakož i článku 9 odstavec 3 Základního nařízení o ochraně údajů
 pro archivní účely, které jsou ve veřejném zájmu, pro vědecké nebo historické výzkumné účely
nebo pro statistické účely podle článku 89 odstavec 1 Základního nařízení o ochraně údajů,
pokud uvedené právo pravděpodobně znemožní nebo výrazně ovlivní uskutečnění cílů tohoto
zpracování
 pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

34. Právo na přenositelnost údajů
34.1. Máte právo, abyste Vás se týkající osobní údaje, které jste nám poskytl/a, obdržel/a v
strukturovaném, běžném formátu. Kromě toho máte právo předat tyto údaje bez omezení z naší
strany jiné Odpovědné osobě, pokud
 zpracování vychází ze souhlasu podle článku 6 odstavec 1 písmeno a Základního nařízení o
ochraně údajů nebo článku 9 odstavec 2 písmeno a Základního nařízení o ochraně údajů nebo
ze smlouvy podle článku 6 odstavec 1 písmeno b Základního nařízení o ochraně údajů
Základního nařízení o ochraně údajů a
 zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.
34.2. Při výkonu tohoto práva máte dále právo si vymoci, aby Vás se týkající osobní údaje byly
předány přímo jednou Odpovědnou osobou druhé Odpovědné osobě, pokud to lze technicky
provést. Při tom nesmí být omezeny svobody a práva jiných osob.
34.3. Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, které je potřebné pro
splnění úlohy ve veřejném zájmu nebo které je prováděné při výkonu veřejné moci, kterou jsme byli
pověřeni.
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35. Právo na námitky
35.1. Máte právo z důvodů, které vyplynou z Vaší zvláštní situace, kdykoli podat námitku proti
zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě článku 6 odstavec 1 písmeno e
nebo f Základního nařízení o ochraně údajů.
35.2. Příslušné osobní údaje potom už nebudeme zpracovávat, leda že bychom mohli prokázat
naléhavé ochranné důvody zpracování, které převládají nad Vašimi zájmy, právy a svobodami,
nebo zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
35.3. Pokud jsou osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávány za účelem provozování přímé
reklamy, máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování Vás se týkajících osobních údajů za
účelem takové reklamy. Pokud podáte námitku proti zpracování pro účely přímé reklamy, Vaše
osobní údaje již nebudou zpracovávány pro tyto účely.
35.4. Máte možnost, v souvislosti s použitím služeb informační společnosti – nehledě na Směrnici
2002/58/ES – uplatnit Vaše právo na podání námitky prostřednictvím automatizovaných postupů, při
kterých jsou použity technické specifikace.
35.5. Máte také právo, z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, podat námitku proti
zpracování Vás se týkajících osobních údajů, ke kterému dochází pro statistické účely podle článku
89 odstavec 1 Základního nařízení o ochraně údajů.
Vaše právo na námitky lze omezit, pokud by pravděpodobně znemožnilo nebo výrazně omezilo
uskutečnění statistických účelů a omezení je nutné pro splnění statistických účelů.

36. Právo na odvolání prohlášení o souhlasu podle práva o ochraně údajů
Máte právo kdykoli odvolat Vaše prohlášení o souhlasu podle práva o ochraně údajů. Odvoláním
souhlasu není dotčena právoplatnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do tohoto
odvolání.

37. Právo na stížnost u Dohlížejícího úřadu
37.1. Nehledě na jiný prostředek správního práva nebo na soudní právní prostředek Vám náleží
právo stěžovat si u Dohlížejícího úřadu, zejména v členském státě Vašeho pobytu, Vašeho
pracoviště nebo místa domnělého porušení, když jste toho názoru, že zpracování Vás se týkajících
osobních údajů porušuje Základní nařízení o ochraně údajů.
37.2. Dohlížející úřad, u kterého byla stížnost podána, informuje stěžovatele/ku o stavu a výsledcích
stížnosti včetně možnosti soudního právního prostředku podle článku 78 Základního nařízení o
ochraně údajů.

38. Změna prohlášení o ochraně údajů a změna účelu
38.1. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně údajů změnit při dodržení ustanovení práva
ochrany údajů. Aktuálně platné znění najdete vždy na tomto místě nebo na jiném odpovídajícím,
lehce dohledatelném místě našich portálů nebo aplikace.
38.2. Pokud hodláme Vaše údaje zpracovat pro jiné účely, než pro které byly shromažďovány,
oznámíme Vám to předem při dodržení zákonných ustanovení.
V2 | Stav: 25.05.2018
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Výhody pro kandidáty

 multimediální
odkaz na sociální sítě

 mobilní

 aktuální

přizpůsobí se smartphonu

JobAgent

 jednoduchý

 anonymní

 přehledná

profil kandidáta

Váš souhlas

označovací funkce

 rychle

 osobitý

 důvěrné

 flexibilní

bez registrace

životopis

poznámka o nezveřejnění

adaptace profilu
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