INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
Společnost V24 Media s.r.o. („V24 Media“ nebo „my“) se zavázala dodržovat nejvyšší standardy
etického obchodního chování. Usilujeme o to, abychom se při plnění našich cílů chovali zodpovědně a
v souladu se zákonem. Abychom toho dosáhli, zůstává podstatou našeho jednání zákonnost
zpracování údajů.
Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace, které vás identifikují nebo které by mohly být použity
k vaší identifikaci. Toto oznámení o ochraně osobních údajů vám poskytuje transparentní informace
o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s naší podnikatelskou činností týkající se
přijímacího a výběrového řízení, což nezbytně zahrnuje shromažďování a užívání informací
o uchazečích o zaměstnání („uchazeč(i)“ nebo „vy“). Dále toto oznámení o ochraně osobních údajů
uvádí informace o tom, jak zpracování vašich osobních údajů probíhá, o využití a účelu našich
činností zpracování. Také vás informuje o právech vás jako subjektu údajů a o způsobu, jakým
můžete svá práva subjektu údajů uplatnit.
V rámci celého přijímajícího řízení je náležitě udržována rovnováha mezi našimi potřebami a právem
uchazeče na respektování jeho soukromého života.
1.

Totožnost a kontaktní údaje správce
Správcem vašich osobních údajů je společnost V24 Media s.r.o., se sídlem Ostrovní 126/30, Nové
Město, 110 00 Praha 1, IČ 06661394, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka č. 286529, která v souvislosti s výše uvedenými činnostmi zpracovává
vaše osobní údaje jako správce údajů.
Kontaktní údaje správce jsou k dispozici zde: https://www.v24media.cz/#kontakt

2.

Účel, právní důvod, rozsah a doba zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je omezeno na potřebný rozsah v závislosti na typu a kategorii
osobních údajů a době zpracování nezbytné pro daný účel. Zajišťujeme, aby vaše údaje byly stále
přesné, a zavádíme potřebná opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim
údajům a aby vaše údaje byly zpracovány co možná nejméně invazivním způsobem.
Účel. Vaše osobní údaje využíváme zejména pro účely našeho přijímacího a výběrového řízení,
hodnocení uchazečů, kontaktování uchazečů v souvislosti s příslušnými pracovními nabídkami a při
jednáních o pracovní smlouvě, včetně uzavření pracovní smlouvy, jak je popsáno níže. Výše
uvedené probíhá prostřednictvím shromažďování, ukládání a organizace vašich osobních údajů
v našich systémech, porovnávání kvůli kontrole správnosti a pozměňování za účelem aktualizace, a
v případě, že neexistuje právní důvod pro zpracování těchto údajů, zničení vašich osobních údajů.
V rámci našeho přijímacího řízení neprováníme plně automatizované rozhodování. Zajišťujeme,
abychom zpracovávali pouze takové vaše osobní údaje, které jsou pro daný účel nezbytně potřeba.

2.1. Právní důvod, rozsah a doba. Obecným pravidlem je, že vaše osobní údaje uchováváme po dobu
tří let, nebo tak dlouho, jak je potřeba k naplnění účelu zpracování vašich údajů.
2.2.1. Souhlas. Pokud se chcete přihlásit do našeho obecného přijímacího a výběrového
řízení (tj. nikoli v souvislosti s konkrétní pracovní pozicí) a z tohoto důvodu vyplníte a
podáte formulář
žádosti o zaměstnaní
na našich webových stránkách
(https://www.v24media.cz/#kariera) a svůj životopis, požádáme vás o souhlas se
zpracováním vašich osobních údajů, zejména v následujícím rozsahu:
(i)
identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa, národní identifikační číslo, číslo dokladu
totožnosti;
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(ii)
(iii)

kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa; a
ostatní údaje obsažené ve vašem životopisu – zejména údaje o vašem předchozím
zaměstnání (zaměstnavatel, praxe, pozice, plat), vzdělání, koníčky a zájmy, jazyk a jiné
dovednosti, osvědčení, řidičský průkaz, vaše fotografie atd.

Doba uchovávání
Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu platnosti uděleného souhlasu, tj. po dobu 3 let, nebo
dokud se nerozhodnete souhlas odvolat. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Pro podrobnosti
o odvolání souhlasu viz bod 5.6 níže.
2.2.2. Plnění smlouvy. V případě, že jste zažádali o dané pracovní místo u společnosti V24 Media a
podali jste žádost o zaměstnání konkrétně na tomto pracovním místě, musíme vaše osobní údaje
zpracovávat pro účely jednání o pracovní smlouvě. V rámci jednání o pracovní smlouvě
zpracováváme všechny kategorie vašich osobních údajů vymezené v bodě 2.2.1 výše a také vaše
doporučení od třetích osob, např. od stávajícího či bývalého zaměstnavatele, což bude obecně
zahrnovat zpřístupnění vašich osobních údajů. Abychom si mohli být jistí správností informací
o vámi dosažené praxi, můžeme si vyžádat doporučení, které potvrdí, že vámi poskytnuté
informace jsou správné. V takovém případě bychom vás požádali o udělení předchozího
písemného souhlasu s vyžádáním doporučení. Pokud budou zjištěny jakékoliv nesrovnalosti mezi
vámi poskytnutími informacemi a námi obdrženými doporučeními, dostanete příležitost tyto
nesrovnalosti vysvětlit. Údaje související s jednáním o pracovní smlouvě, které byly získány
nezávisle prostřednictvím osobních prověrek nebo poskytnuty jinými třetími osobami;
Doba uchovávání
Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu trvání jednání o pracovní smlouvě. Vymažeme je,
jakmile bude jasné, že nabídka na zaměstnání nebude učiněna nebo že ji nepřijmete.
3.

Záruky zpracování údajů - Jak vaše údaje chráníme?

3.1. Abychom zajistili, že vaše práva a svobody nebudou ohroženy a že budou dodrženy příslušné
zákony a předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, přijali jsme vhodná technická a organizační
opatření za účelem zajištění dostatečné úrovně bezpečnosti zpracování osobních údajů. Tato
opatření spočívají v pravidelném školení a testování našich zaměstnanců a partnerů, zavedení
příslušných politik a procesů. Také dbáme na pečlivé hodnocení našich dodavatelů, abychom zajistili
dostatečnou úroveň ochrany vašich osobních údajů. Když od vás obdržíme elektronickou žádost
o zaměstnání, ať již na konkrétní pracovní pozici, nebo jen obecnou, bezpečně ji uložíme a přístup
k ní omezíme jen na osoby zapojené do přijímacího řízení.
4.

Příjemci - Komu vaše údaje zpřístupňujeme?
V závislosti na účelu zpracování a potřebě splnit zákonné povinnosti můžeme vaše osobní údaje
zpřístupnit určitým kategoriím třetích osob, zejména:
-

našim přidruženým společnostem;
příslušným veřejným orgánům a úřadům (např. vyšetřovacím orgánům, daňovým orgánům,
příslušným soudům) kvůli dodržení našich právních povinností;
našim externím konzultantům, auditorům nebo právním poradcům za účelem ochrany našich
oprávněných zájmů; a
v nezbytně nutném rozsahu našim externím poskytovatelům služeb.

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme jen v nezbytném rozsahu a v takové formě, která je nutná
k dosažení daného účelu.
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Kvůli výkonu naší obchodní činnosti musíme vaše osobní údaje zpracovávat v souladu
s podmínkami uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.
5.

Vaše práva

5.1. Právo na informace. Máte právo kdykoli získat informace o účelu použití, kategoriích a zdroji,
příjemcích a dobách uložení vašich osobních údajů a o vašich právech.
5.2. Právo na přístup. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, včetně práva na získání kopie
vašich osobních údajů, které zpracováváme.
5.3. Právo na přenositelnost. Vyhýbáme se automatizovanému zpracování vašich osobních údajů.
Pokud bychom však vaše osobní údaje shromážděné na základě vašeho souhlasu zpracovávali
automatizovaně, máte právo na přenositelnost vašich údajů, jež jste nám poskytli, nebo údajů, jež
zpracováváme na základě vašeho souhlasu a jež jsou zpracovávány automatizovaně. Tyto údaje
vám poskytneme ve formě zabezpečeného excelového souboru, který je strojově čitelný, takže jej
můžete uložit nebo zpřístupnit jiným poskytovatelům služeb. Také nám můžete poskytnout své údaje
získané od jiných společností. Můžete také požádat o to, abychom vaše osobní údaje poskytli
jinému správci – to však můžeme učinit jen tehdy, je-li toto předání technicky možné. Jelikož
excelový soubor obsahuje vaše osobní údaje, ukládejte osobní údaje na vašem zařízení bezpečně.
5.4. Právo na opravu. Vaše osobní údaje průběžně aktualizujeme, přičemž vás příležitostně a vždy,
když to vyžaduje zákon, žádáme o jejich kontrolu. Pokud však zjistíte, že některý údaj, který o vás
vedeme, není správný, můžete požádat o opravu nepřesných údajů a můžete prostřednictvím
výše uvedených kontaktů nechat doplnit neúplné údaje nebo poskytnout další údaje. O omezení
zpracování vašich údajů můžete požádat, pokud popíráte přesnost vašich údajů, a to na dobu
potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost údajů ověřit.
5.5. Právo na omezení zpracování. Toto právo znamená, že budeme vaše údaje uchovávat, avšak
nebudeme je využívat k ničemu jinému. Pokud jste dosáhli omezení zpracování, budete předem
informováni o jeho zrušení.
5.6. Právo odvolat souhlas. Pokud nám dáte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (viz bod
2.2.1 výše), máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Pokud si přejete svůj souhlas odvolat,
kontaktujte nás na této e-mailové adrese: info@v24media.cz.
Upozorňujeme vás, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející
ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
5.7. Právo na výmaz. Máte také právo požádat o výmaz vašich osobních údajů. Jak právo na výmaz,
tak výše uvedené právo na omezení zpracování můžete uplatnit za podmínek stanovených
zákonem.
5.8. Právo vznést námitku. Vždy, když se při využívání vašich osobních údajů opíráme o náš
oprávněný zájem, musíme zohlednit a vzít na vědomí vaše zájmy a práva vyplývající z předpisů
o ochraně údajů. Vaše práva na soukromí jsou vždy chráněna dostatečnými zárukami a jsou
v rovnováze s vašimi právy a svobodami. Pokud chcete vznést námitku proti zpracování vašich
osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, kontaktujte nás na této e-mailové adrese:
info@v24media.cz.
Upozorňujeme vás, že ve zpracování můžeme pokračovat, pokud shledáme, že náš oprávněný
zájem je v rovnováze s vašimi právy a svobodami. Pokud bude vaše námitka připuštěna, může nám
zabránit ve zpracování vašich osobních údajů pro daný účel.
5.9. Máte právo kdykoli se na nás obrátit, pokud jste přesvědčeni, že došlo k porušení vašich práv
vyplývajících z právních předpisů o ochraně údajů. K tomuto účelu slouží následující e-mailová
adresa: info@v24media.cz
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5.10.
Také máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, nebo se obrátit na příslušný
soud, jestliže jste přesvědčeni, že v souvislosti se zpracováním osobním údajů došlo k porušení
vašich práv.
Aktualizace
Naše oznámení o ochraně osobních údajů průběžně přezkoumáváme a příležitostně jej můžeme
změnit (zejména kvůli dodržení právních předpisů a praxe v oblasti ochrany údajů). Aktualizované
verze budou zveřejněny na našich webových stránkách. Poslední aktualizace tohoto oznámení
proběhla 25. května 2018.
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