HP TRONIC Zlín, spol. s r. o.
náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČ: 499 73 053
(dále jen „my“ nebo „společnost“)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
Identifikace subjektu
Jméno a příjmení: _____________________________________________________________
Datum narození: ______________________________________________________________
Trvalé bydliště: _______________________________________________________________
Vážený uchazeči,
dovolte nám předložit Vám tento souhlas se zpracováním osobních údajů pro další výběrová řízení
na pracovní pozice naší společnosti.
Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas s tím, abychom dále zpracovávali Vaše osobní
údaje, zejména Váš životopis a kontaktní údaje, pro účely dalších výběrových řízení. Váš souhlas
je zcela dobrovolný a není vázán na žádné poskytnutí našich služeb, zboží či jiného plnění, a nemá
jakýkoli vliv na pracovněprávní vztah s naší společností. Váš souhlas také můžete kdykoli odvolat,
čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování Vašich údajů před odvoláním souhlasu.
„Souhlasím, aby společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r. o. zpracovávala mé osobní údaje, a to v
rozsahu (i) identifikačních údajů, včetně data narození (ii) kontaktních údajů a (iii) údajů
poskytnutých ve výběrovém řízení.
Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k účelům:





uchovávání mých osobních údajů společností;
kontaktování společností v případě nabídky vhodné pracovní pozice;
použití mých osobních údajů v dalších výběrových řízení naší společnosti.

Souhlasím, aby mě společnost kontaktovala za výše uvedenými účely následujícím způsobem
(zaškrtněte):

o
o
o
o
o

e-mailem
telefonicky
SMS zprávou
poštou
jinak: ______________

Potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem „Informační memorandum o zpracování osobních
údajů“ (dostupným na kariérních stránkách), a že rozumím tomu, proč uděluji tento souhlas, že

jsem poučen o tom, jak společnost mé osobní údaje zpracovává, o svých právech, a o možnosti
odvolat tento souhlas pro jednotlivé účely. “
Jako subjekt osobních údajů máte zejména právo:
•
•
•
•
•
•

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas se týká zpracování Vašich osobních údajů od 25. 5. 2018, kdy vstupuje v účinnost
nová legislativa EU pro zpracování osobních údajů. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na
dosavadní souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsme od Vás případně získali již dříve.
Souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, a to zasláním vyplněného formuláře pro odvolání
tohoto souhlasu, dostupného na našich prodejnách nebo kariérních stránkách. Zůstává v platnosti
po dobu 10 let nebo do doby, než bude Vámi odvolán.
Kontaktní údaje správce
Správcem Vašich osobních údajů je společnost HP TRONIC Zlín, spol. s r. o.
Kontaktní e-mailová adresa pro informace o Vašich osobních údajích je gdpr@datart.cz.

Datum:

_________________________________

Místo:

_________________________________

Podpis subjektu:

_________________________________

