POUČENÍ O SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dále jen „Poučení“)

Toto poučení představuje seznámení s Vašimi právy vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 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, nebo-li Obecné nařízení
(dále jen „GDPR“).
1) Správce a zpracovatel osobních údajů
Ready 1 s.r.o.
IČO: 034 11 095
DIČ: CZ03411095
sídlem: Brojova 1907/5, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
zastoupený jednatelem Ing. Miloslavem Kračmanem
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30158
2) Definice pojmu osobní údaj a subjekt osobních údajů
Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále
také jen „Údaje“). Osobním údajem se pro účely Správce rozumí zejména údaje (včetně fotografie
vložené v životopise) a informace týkající se Vaší osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo
narození, občanství), kontaktní údaje (telefon, e-mail, bydliště), údaje o získaném vzdělání a praxi,
údaje o ostatních znalostech a dovednostech a další údaje, které jste o Vás poskytl/a nebo poskytnete
formou životopisu, formulářů, dotazníků či při osobním nebo telefonickém pohovoru.
Pokud se u Správce zaregistrujete jako žadatel o zaměstnání a vyplníte požadované kontaktní nebo
registrační formuláře, a to buď písemně u Správce nebo prostřednictvím webových stránek
www.ready1.cz, pak se stáváte subjektem údajů a údaje, které o Vás bude Správce zpracovávat, jsou
osobními údaji.
3) Zpracování osobních údajů
Zpracováním osobních údajů se rozumí shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení,
přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo
jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.
Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a
nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování
údajů.
4) Jaké Vaše osobní údaje Správce shromažďuje a zpracovává?
Správce shromažďuje a zpracovává tyto Vaše osobní údaje:
• identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narozeni, údaje o
dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná
kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, fotografie, skupina řidičského oprávnění,
vzdělání a dosažená praxe, informace o Vašich znalostech, schopnostech a dovednostech;
• elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;

•
•
•
•

jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizačni certifikáty, identifikátory v sociálních sítích
a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje Vámi užívaného zařízeni atd.;
další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: např. číslo bankovního účtu, atd.;
další Vámi poskytnuté osobní údaje v životopise, pracovní či obdobné smlouvě či jejím dodatku,
případně v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;
záznamy z komunikace s Vámi, a to zejména písemnou komunikaci, provedenou v listinné nebo
elektronické podobě.

5) K jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány Správcem?
S Vaším souhlasem bude Správce Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem
• zprostředkování zaměstnání, včetně předávání osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům/
uživatelům, zjišťování referencí od předchozích zaměstnavatelů pro účely výběrového řízení,
hodnocení Vašich znalostí, schopností a dovedností atd.
• vedení databáze zájemců za účelem zprostředkování zaměstnání
• k marketingovým účelům (zasílání obchodních sdělení, newsletterů, vypracování průzkumu trhu a
průzkumu spokojenosti poskytovaných služeb, marketingové analýze atd.).
6) Forma zpracování osobních údajů
Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně pomocí počítačových programů a manuálně v
listinné podobě, a to jak Správcem, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž seznam poskytne
Správce na vyžádání na shora uvedených kontaktech.
7) Právní základ zpracování osobních údajů?
Právním základem pro zpracování Vašich shora uvedených osobních údajů je Váš souhlas. Tímto však
není dotčeno právo/povinnost Správce zpracovávat některé Vaše osobní údaje na základě jiného
právního důvodu, zejména jde-li o zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti vztahující se na
Správce z příslušných právních předpisů - zákona o účetnictví, zákona o zaměstnanosti, zákona o
důchodovém pojištění, zákoníku práce atd.
8) Jak dlouho Správce Vaše osobní údaje zpracovává?
Vaše osobní údaje, které Správce zpracovává z důvodu plnění jeho právní povinnosti, uchovává po dobu
trvání smluvního vztahu a dalších 5 let po jeho zániku.
Osobní údaje, které Správce zpracovává a uchovává na základě Vašeho souhlasu, včetně záznamů
z komunikace s Vámi, uchovává po dobu 5 let od jejich poskytnutí, výhradně za účelem ochrany
oprávněného zájmu Správce, kterým je obrana v případě potenciálního sporu, nebude-li tento souhlas se
zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.
9) Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?
K Vašim osobním údajům bude mít přístup Správce a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří
poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů
zajišťujících náležitou ochranu Vašich práv. Zpracovatelé však budou mít přístup k Vašim údajům jen
po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.

10) Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?
Kdykoliv během doby zpracování Vašich osobních údajů můžete využít Vašich následujících zákonných
práv:
a) právo na přístup k Vašim osobním údajům, a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které
Správce zpracovává, stejně jako právo požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
přičemž tuto informaci je Správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace
je dán ustanovením §12 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující vynaložené
náklady na poskytnutí informace.
b) právo na přenositelnost Vašich údajů, které jste Správci poskytl nebo které zpracovává na základě
Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a které jsou zpracovávány automatizovaně,
c) právo požádat o opravu nebo doplnění Vašich údajů, které Správce zpracovává,
d) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. To znamená, že Vaše údaje bude Správce
uchovávat, ale nebude je jinak užívat,
e) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu
Správce,
f) právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na článku 6
odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 1 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména
tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje
(např. údaje vyplývající ze zákona o účetnictví, zákona o zaměstnanosti, zákona o důchodovém
pojištění, zákoníku práce atd.). Právo na výmaz Vašich osobních údajů máte pouze v zákonem
stanovených případech, které představují následující situace:
- Vaše údaje již nebudou pro Správce nezbytné nebo byla překročena ujednaná doba uchovávání;
- případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a Vy jste tento souhlas
odvolali;
- nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce;
- nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely;
- je-li to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti;
- je-li zpracování protiprávní.
g) domníváte-li se, že došlo v souvislosti se zpracováním Vašich údajů Správcem nebo Zpracovatelem
k porušení Vašich práv, máte právo obrátit se se stížností na Správce na shora uvedených
kontaktech nebo na příslušný dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, případně
na příslušný soud.
h) další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.
11) Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje?
Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. Nicméně
pokud osobní údaje Správci neposkytnete, nebude Vám Správce schopen řádně poskytnout službu
spočívající ve zprostředkování zaměstnání.
12) Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?
Veškeré osobní údaje, které Správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a
technologiemi. Správce deklaruje, že provádí pravidelné kontroly, zda jsou postupy a technologie

zabezpečení osobních údajů dostatečná, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po
Správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a
která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní
opatření jsou Správcem rovněž pravidelně aktualizována.
13) Prohlášení Správce osobních údajů
a) Správce prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování,
včetně profilování, uvedenému v článku 22 odst. 1 a odst. 4 GDPR.
b) Správce dále prohlašuje, že osobní údaje nejsou ani nebudou uchovávány a zpracovány pro účely
vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
c) Správce rovněž prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
shora uvedeného účelu, a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny.

Toto poučení nabývá platnosti dne 25. 5. 2018 a může být Správcem jednostranně aktualizováno.

