
 

 

 

Název: 
Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče  

o zaměstnání 

Číslo: GDPR-001 

Vydání č.: 1 Účinnost od: 25. 5. 2018 

Autor: Radomír Mikoláš Schválil: David Molin 

 
Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání  

  

Společnost KOVONA SYSTEM a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, 
vložka 2320, sídlem: Průmyslová 2007, 737 01 Český Těšín, identifikační číslo: 25855646, coby správce osobních 
údajů zpracovává v souvislosti s náborem nových zaměstnanců osobní údaje uchazeče (subjekt údajů), který se 
výběrového řízení účastní. Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákonného důvodu, jimž je nezbytnost 
zpracování pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na návrh uchazeče (přihláška do výběrového 
řízení). Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem jednání o uzavření pracovněprávního vztahu s uchazečem, a to 
v rozsahu, v jakém jsou obsaženy ve Vámi zaslaném motivačním dopise a přiloženém životopise, tedy zpravidla 
v rozsahu Vaše jméno, příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografický záznam, emailová adresa, 
telefonní číslo, údaje o Vašem vzdělání, předchozích pracovních zkušenostech, jazykových a jiných schopnostech a 
dovednostech, zájmech apod. Současně mohou být ze strany společnosti KOVONA SYSTEM a.s. zpracovávány osobní 
údaje o Vás, které jsou volně přístupné na internetu. 
  

Osobní údaje uchazeče jsou zpracovány po dobu 10 let od udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.  

  

Správce informuje uchazeče o jeho právech, jimiž jsou:  
• právo na přístup k osobním údajům, přičemž na základě tohoto práva má uchazeč právo na informaci, zda-li 
jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a v případě, že tomu tak je, právo na informace související s tímto 
zpracováním,  
• právo na opravu, na základě něhož může uchazeč žádat opravení nepřesností v osobních údajích 
zpracovávaných správcem,  
• právo na výmaz („právo na výmaz“), na základě něhož může správce za splnění podmínek žádat výmaz 
jakéhokoli či všech osobních údajů o něm zpracovávaných,  
• právo na omezení zpracování, na základě něhož může správce za splnění podmínek žádat omezení 
zpracování osobních údajů o něm,  
• právo na přenositelnost údajů, na základě něhož může uchazeč získat osobní údaje, které o něm správce 
zpracovává.  

  
Veškeré výše uvedené práva lze uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na adresu 

gdpr@kovona.cz. Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se 
výše uvedených práv.  

  

Subjekt údajů se také může v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů kdykoli obrátit se stížností na dozorový 
úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  
 


