
 

Aktualizace: 24. 4. 2019 

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webu a uchazečů o 

zaměstnání:  

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

(GDPR) 

Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v 

souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte 

kontaktovat.  

Tato webová stránka shromažďuje standardní informace o internetových událostech včetně 

Vaší IP adresy, typu prohlížeče, času přístupu a odkazující webové adresy. Abychom zajistili 

kvalitní správu webové stránky a usnadnili navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé 

služeb používat též „cookies“ (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele) nebo 

webové prezenční signály (elektronické obrázky, které těmto webovým stránkám umožňují 

počítat návštěvníky, kteří konkrétní stránku otevřeli nebo ji zpřístupňují). Máme přístup pouze 

k souhrnným údajům o cookies pro účely funkčnosti.  

Jako návštěvník nemusíte pro používání této stránky poskytovat žádné další osobní údaje. 

Rozhodnete-li se reagovat na některou z námi nabízených pracovních pozic a vyplnit kontaktní 

formulář, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem opatření směřujících k výběru 

vhodného kandidáta na nabízené pracovní pozice a jednání o obsahu pracovněprávního 

vztahu a související záležitosti. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou 

k naplnění účelu zpracování, nejdéle však po dobu dvou let.  

Prostřednictvím webové stránky o Vás neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné zvláštní 

kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje). Tato webová stránka záměrně necílí na děti 

mladší šestnácti let.  

Žádné naše rozhodnutí, které se Vás týká, není prováděno formou automatického 

individuálního rozhodování.  

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zpracovatelé osobních údajů zajišťující 

webhostingové služby. 

Za podmínek stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 máte 

právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich 

osobních údajů, popřípadě na omezení jejich zpracování, pokud nejsou k výše popsaným 

účelům již potřebné. 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, 

uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás prosím obraťte.  

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je 

porušováno Nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
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