Souhlasím se zpracováním předaných osobních údajů uvedených v předaných
materiálech, které tímto poskytuji společnosti MAT Consulting spol. s r.o., IČO:
28868773, DIČ: CZ28868773, se sídlem Oldřichova 304/28 Praha 2 – Nusle 128
00 (dále jen „správce“) za účelem získání zaměstnaní. Osobní údaje přímo
získané mohou být rozšířeny o údaje z veřejných rejstříků a portálů, pokud to
bude situace vyžadovat. Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu 5
let. S uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít
kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu s ověřitelným elektronickým
podpisem nebo dopisem s ověřeným podpisem na adresu správce.
Beru na vědomí, že údaje bude správce zpracovávat formou zabezpečené
databáze uchazečů v rozsahu s jakým souhlasím.Prohlašuji, že mnou uvedené
údaje jsou relevantní, správné, právně nezávadné a pravdivé a souhlasím, aby
správce do obsahu mého profilu uchazeče zasáhnu nebo jej zablokoval, budeli mít za to, že mnou uvedené údaje nejsou pravdivé nebo relevantní. Beru na
vědomí, že výlučně odpovídám za právní nezávadnost a věcnou správnost
obsahu vytvořeného profilu.“
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
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
MAT Consulting spol. s r.o., IČO: 28868773, DIČ: CZ28868773, se sídlem
Oldřichova 304/28 Praha 2 – Nusle 128 00, (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 s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu
se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s
platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
III. Zdroje osobních údajů
Přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, kontaktní formuláře na webu
pracovních portálů, sociální sítě, vizitky aj.) veřejně přístupné rejstříky, seznamy a
evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí,
veřejný telefonní seznam apod.)
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, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů

(kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová
adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další
údaje nezbytné pro plnění smlouvy, údaje poskytnuté nad rámec příslušných
zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (
použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)
V. Použití osobních
údajů
Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z
důvodů jiných právních nároků.
VI. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a
skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu
nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového
vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
VII. Zabezpečení osobních
údajů
Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před
neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.
VIII. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních
údajů
MAT Consulting spol. s r.o. . si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o
zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno
datum „poslední aktualizace“.
IX. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů
máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět, případně jej omezit či rozšířit
– 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.
X. Kontakt

Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:
E-mail: d.p.o@matconsulting.eu
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