
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen 
„GDPR“) 

I. Správce osobních údajů společnost Glatzová & Co., s.r.o. se sídlem Husova 5, 110 00, Praha 1, IČ: 
27405672, DIČ: CZ 27405672, zapsaná v obchodním rejstříku  u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 173185, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich 
osobních údajů a o Vašich právech. 

II. Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to 
v souvislosti se zpracováním agendy uchazečů o zaměstnání či jiný obdobný vztah.  

III. Zdroje osobních údajů: 

• přímo od subjektů údajů 

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování: 

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci 
subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, 
adresa trvalého pobytu, číslo dokladu totožnosti, pohlaví,) a údaje umožňující 
kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo 
telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné obdobné informace) 

• popisné údaje (např. bankovní spojení, datum) 

• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy a plnění zákonných povinností správce 

V. Kategorie subjektů údajů: 

• uchazeči o zaměstnání 

• uchazeči o o jakýkoliv obdobný vztah (jako pracovněprávní) se správcem 

VI. Osoby, se kterými můžeme Vaše osobní údaje sdílet: 

• zpracovatelé pověření správcem 

• státní orgány a veřejné instituce v rámci plnění zákonných povinností stanovených 
příslušnými právními předpisy nebo v souvislosti s vynutitelnou žádostí státní 
správy 

VII. Účel zpracování osobních údajů 

• jednání o smluvním vztahu – předsmluvní vztahy 

Za účelem výběru nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání prostřednictvím 
porovnání Vašich znalostí, zkušeností, referencí a jiných dovedností s popisem 
práce jednotlivých nabízených pozic jako i provedení jiných opatření nezbytných 
před vstupem do pracovního poměru nebo obdobného vztahu, správce 
zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytli v rámci výběrového procesu, 
např. v rámci životopisu, motivačního dopisu, osobního dotazníku nebo zadání 
vypracovaných v průběhu pohovoru.   Tyto údaje správce zpracovává z důvodu 
provedení opatření před uzavřením smlouvy.  

• plnění zákonných povinností ze strany správce 

Za účelem plnění jiných povinností zaměstnavatele souvisejících s pracovním 
poměrem nebo obdobným vztahem jako například povinností souvisejících se 
zdravotní způsobilostí pro práci, zdravotním pojištěním, sociálním zabezpečením, 
daněmi a zaměstnaností, zpracovává správce Vaše osobní údaje nezbytné pro 
plnění těchto zákonných povinností.  

 



• oslovení s nabídkou volné pracovní pozice v budoucnosti 

Pokud nedojde k uzavření pracovní smlouvy a za předpokladu, že jste správci 
udělili souhlas, může zpracovávat Vaše osobní údaje získané v rámci výběrového 
procesu za účelem možného oslovení s nabídkou volné pracovní nebo obdobné 
pozice v budoucnosti. Tyto údaje správce zpracovává na základě Vašeho souhlasu. 

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho sídle a provozovnách, 
jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází 
prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě 
za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal 
správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby 
nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení 
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití 
osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo 
subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů 
týkajících se ochrany osobních údajů. 

Zároveň Vám správce zaručuje, že v rámci zpracování osobních údajů nedochází k jejich přenosu do 
třetích zemí, mimo území Evropské unie nebo do mezinárodních organizací.  Rovněž Vás správce 
ubezpečuje, že při zpracování osobních údajů nepoužívá automatizované rozhodování ani profilování.  

IX. Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání správce uchovává po dobu v závislosti na důvodu zpracování. 
Obecně platí, že osobní údaje správce zpracovává: 

a) z důvodu přijetí opatření před uzavřením smlouvy - po dobu trvaní předsmluvních jednání; 

b) z důvodu plnění našich zákonných povinností podle zvláštních předpisů – po dobu vyžadovanou 
příslušným předpisem; 

c) z důvodu udělení Vašeho souhlasu po dobu jeho platnosti – 2 roky od jeho udělení anebo do 
jeho odvolání. 

Po uplynutí výše uvedených lhůt je správce oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pouze pro 
slučitelné účely nebo pro zvláštní účely jako například pro účely archivace v souladu se zvláštními 
zákony nebo pro statistické účely. 

Osobní údaje správce uchovává elektronicky výhradně na serverech společnosti nebo u našich 
důvěryhodných partnerů anebo fyzicky jen v našich prostorech nebo pod dohledem našich 
zaměstnanců nebo spolupracujících osob. 

X. Poučení o právech 

Jako uchazeč o zaměstnání a dotčená osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat 
o nakládání s Vašimi osobními údaji.  Uplatnit níže uvedená práva můžete (i) elektronicky 
prostřednictvím e-mailu na adrese: office@glatzova.com, nebo (ii) písemně na adrese sídla správce. 
Správce se bude snažit Vám odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpoví nejpozději do jednoho 
měsíce od obdržení Vaší žádosti. V případě pochybností o Vaší totožnosti Vás správce může požádat 
o dodatečné ověření Vaší totožnosti.   

Platné právní předpisy a GDPR Vám zaručují zejména: 

a) Právo na přístup 

Máte právo od správce požadovat potvrzení o tom, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje, 
a pokud tomu tak je, získat kopii takových údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 GDPR.  



b) Právo na opravu 

K tomu, aby o Vás správce zpracovával pouze aktuální osobní údaje, potřebuje, abyste mu jejich 
změnu oznámili co nejdříve poté, co k ní dojde.  V případě, že o Vás správce zpracovává nesprávné 
údaje, máte právo požadovat jejich opravu, kterou na základě Vaší žádosti provede.  

c) Právo na výmaz 

Pokud budou splněny podmínky čl. 17 GDPR, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. 
O výmaz můžete požádat, například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním, úspěšně 
namítali oprávněný zájem správce a neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v případě, že 
Vaše osobní údaje správce zpracovává nezákonně, nebo pokud pominul účel, pro který správce 
Vaše osobní údaje zpracovával a nezpracovává je za jiným slučitelným účelem.  Vaše údaje však 
správce nevymaže, pokud jsou nezbytné pro prokazování, uplatňování nebo obhajování jiných 
právních nároků správce.   

d) Právo na omezení zpracování 

Pokud budou splněny podmínky čl. 18 GDPR, můžete od správce požadovat, aby omezil zpracování 
Vašich osobních údajů. O omezení můžete požádat, pokud namítáte správnost zpracovávaných 
osobních údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abych správce údaje 
vymazal, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu, po kterou budete 
uplatňovat Vaše práva. Vaše údaje bude správce nadále zpracovávat, pokud je to nezbytné pro 
prokazování, uplatňování nebo obhajování jiných právních nároků. 

e) Právo na přenositelnost 

Je-li zpracování založené na Vašem souhlasu anebo prováděné za účelem plnění s Vámi uzavřené 
smlouvy, máte právo obdržet od správce Vaše osobní údaje, které od Vás získal, ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to 
technicky možné, Vaše osobní údaje předá správce přímo jinému správci. 

f) Právo vznést námitku proti zpracování 

Zpracovává-li správce Vaše osobní údaje z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
anebo při výkonu veřejné moci mu svěřené nebo provádí-li zpracování na základě jeho 
oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo vznést námitku proti tomuto 
zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů správce omezí, a dokud neprokáže 
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami 
nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, osobní údaje nebude nadále 
zpracovávat a Vaše osobní údaje vymaže. 

 

g) Právo podat stížnost 

Domníváte-li se, že správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s GDPR, nebo jinými 

předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na některý z příslušných 

dozorových úřadů, zejména v členském státě Vašeho trvalého pobytu, místa výkonu práce nebo 

místa údajného porušení. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu 

osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web 

www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111. 

h) Právo odvolat souhlas 

Je-li zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas 

kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. 



 

 

 


