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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM  

      OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 
Tímto prohlašuji, že jsem si přečetl(a) a porozuměl(a) informacím o správě dat a s vědomím svých 

práv v nich obsažených souhlasím s tím, aby BorsodChem MCHZ, s.r.o. (sídlo Chemická 2039/1, 

Ostrava – Mariánské Hory, 709 00) nakládala s mými osobními údaji během náborového a 

výběrového řízení v souladu s informacemi o správě dat, a pověřuji společnost BorsodChem MCHZ 

k ověření správnosti poskytnutých údajů, a to i cestou kontaktování mého předchozího 

zaměstnavatele. 

Prohlašuji, že můj souhlas je založen na dobrovolných a správných informacích. 

 
Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli bez nepříznivých následků odvolat a že odvolání 

mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů před jeho odvoláním. 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

    PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 
 
Jako správci údajů se zavazujeme k ochraně vašich osobních údajů a podnikneme veškerá nezbytná 

opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou během výběrového řízení dostatečně 

zabezpečeny. 

Tato informace se vztahuje na uchazeče o zaměstnání pro společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

dále pouze: „BorsodChem/Společnost” bez ohledu na to, jakým způsobem byla jejich žádost 

podána. 

Účelem těchto informací je poskytnout vám jednoduché a transparentní informace o podrobnostech 

zpracování vašich osobních údajů, jaké údaje o vás shromažďujeme a za jakým účelem, jak a po 

jakou dobu je zpracováváme a uchováváme, dále jaká práva máte v souvislosti se zpracováním 

vašich osobních údajů a jak je můžete uplatnit. 

Přečtěte si prosím pozorně tyto informace! 

 

1. Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat? 

Pokud se přihlásíte na námi inzerovaný pracovní pozici nebo nám zašlete životopis, bude 

BorsodChem zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních 

údajů. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se obsahu, osobních údajů nebo nakládání s těmito informacemi, 
chcete uplatnit své právo na ochranu osobních údajů nebo máte stížnost na zpracování svých údajů, 
kontaktujte nás jedním z kontaktních způsobů níže: 

 

Poštovní adresa: Chemická 2039/1, Ostrava – Mariánské Hory 709 00 

Telefon: 596 641 111 

E-mail: posta@bc-mchz.cz 

 
 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem? 

Za účelem výběru profesně nejvhodnějšího kandidáta pro nabízenou pozici bude BorsodChem během 

náboru a výběru zpracovávat následující osobní údaje: 

- osobní údaje uvedené v profesním životopise nebo motivačním dopise (např. osobní údaje, 

kontaktní údaje, kvalifikace, kariéra); 

- závěry, které o vás tazatel vyvodil během telefonických nebo osobních pohovorů; 
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Výše uvedené osobní údaje shromážděné o vás používáme za účelem 

- posouzení vaší žádosti; 

- abychom vás kontaktovali; 

- mohli vést záznamy související s náborovým a výběrovým řízením;  

- abychom zkontrolovali správnost poskytnutých informací a referencí. 

 

3. Jaký je právní základ pro zpracování údajů? 

 Účast ve výběrovém řízení je dobrovolná, správa údajů je založena na vašem souhlasu. 

4. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje? 

BorsodChem bude zpracovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelů zpracování 

údajů uvedených v bodě 2, po dobu vyžadovanou zákonem nebo do odvolání vašeho souhlasu. 

Pokud se stanete zaměstnancem BorsodChem, zaznamenáme vaše osobní údaje zpracovávané 

během výběrového řízení do osobních záznamů společnosti BorsodChem, které po ukončení dalšího 

vztahu s vámi budeme zpracovávat po dobu stanovenou platnými právními předpisy. 

Pokud dáte souhlas k dalšímu zpracování údajů, ale během období 1 roku nebudete přijat do naší 

společnosti, budou vaše údaje na konci období 1 roku vymazány. 

Pokud po vaší neúspěšné žádosti nedáte souhlas k dalšímu zpracování vašich osobních údajů, budou 

vaše údaje vymazány do 5 pracovních dnů od oznámení neúspěšné žádosti. 

5. Kdo má přístup k vašim osobním údajům? 

K vašim osobním údajům může mít přístup pouze osoba posuzující žádost, vedoucí organizační 

jednotky a vybraní zaměstnanci personálního oddělení,  a to v rozsahu povoleném platnými právními 

předpisy. 

BorsodChem podnikne veškerá nezbytná technická a organizační opatření v zájmu ochrany vašich 

osobních údajů a k zabránění neoprávněnému přístupu, změně, přenosu, zveřejnění, vymazání nebo 

zničení, náhodnému zničení a poškození, dále zabránění nedostupnosti v důsledku změn v použité 

technologii. 

6. Jaká máte práva v souvislosti se správou dat? 

Jako fyzická osoba dotčená zpracováním osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich 

osobních údajů několik práv v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

a informačního zákona. Vaše práva na ochranu údajů, opravné prostředky a omezení jsou podrobně 

uvedeny v článcích 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. a 

82. obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tyto informace poskytují pouze stručné informace 
o vašich právech. 

 
6.1 Právo na informace 

Pokud Společnost nakládá s osobními údaji, které se vás týkají, je Společnost povinna vám mimo 

jiné poskytnout informace o nejdůležitějších charakteristikách a okolnostech zpracování údajů, 

o vašich právech souvisejících se zpracováním údajů a o možnosti právních opravných 

prostředků. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je výslovně určeno k prosazení vašeho 

práva na informace. 

 
6.2 Právo na přístup 

Máte právo získat zpětnou vazbu od Společnosti, zda probíhá zpracování vašich osobních údajů, 

a pokud takové zpracování probíhá, máte právo na přístup k osobním údajům a informacím 

souvisejícím se zpracováním údajů, s výjimkou, kdy to zákon jinak nepovoluje. Společnost Vám 

na Vaši žádost poskytne kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování údajů, za což 

může Společnost účtovat přiměřený poplatek. 

 
 

6.3 Právo na opravu 

Máte právo k tomu, aby naše společnost na vaši žádost opravila vaše nepřesné osobní údaje. 

Můžete být také oprávněni požadovat doplnění neúplných osobních údajů. 
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6.4 Právo na výmaz 

Máte právo k tomu, aby na Vaši žádost Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní 

údaje o Vás a Společnost je povinna za určitých podmínek osobní údaje o Vás bez zbytečného 

odkladu vymazat. Může tomu tak být například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné 

pro účel, pro který byly spravovány, nebo pokud odvoláte souhlas, na kterém je zpracování 

založeno, a neexistuje jiný právní základ pro správu dat. Výše uvedené neplatí např. v případě, 

kdy další zpracování osobních údajů vyžaduje zákon. 

 
6.5 Právo na omezení správy údajů 

Máte právo k tomu, aby Společnost na vaši žádost omezila zpracování vašich údajů, například 

pokud zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů nebo se domníváte, že zpracování je 

nezákonné a jste proti výmazu údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití. Pokud 

zpracování podléhá omezením, mohou být tyto osobní údaje zpracovávány pouze s vaším 

souhlasem, s výjimkou uložení a v některých dalších případech uvedených v obecném nařízení 

o ochraně osobních údajů. 

 
6.6 Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo obdržet osobní údaje, které jste poskytli Společnosti, ve strukturovaném, široce 

používaném, strojově čitelném formátu a předat tyto informace jinému správci údajů, aniž by 

tomu Společnost bránila. V zásadě můžete toto právo uplatnit, pokud je právním základem 

zpracování souhlas a pokud je zpracování prováděno automatizovaným způsobem. 

 
6.7 Právo na protest 

Máte právo z důvodů souvisejících s Vaší situací kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich 

osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Společnosti. V tomto případě již Společnost nesmí 

zpracovávat osobní údaje, pokud Společnost neprokáže, že zpracování je odůvodněno závažnými 

oprávněnými důvody, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo které 

jsou nezbytné pro uplatnění a výkon právních nároků nebo souvisejí s obhajobou právních 

nároků. 

 
Kromě výkonu práv uvedených v této části máte právo podat stížnost u příslušného dozorového 

úřadu nebo obrátit se na soud. 

7. Odvolání souhlasu 

Zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu a svůj souhlas se zpracováním osobních 

údajů máte právo kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu naše společnost ukončí zpracování vašich 

osobních údajů. Do odvolání souhlasu však byly dotčené údaje zpracovávány v souladu se zákonem. 

Odvolání souhlasu se správou údajů bude mít za následek, že se nebudete moci zúčastnit dalších 

fází výběrového řízení. 

8. Automatizované rozhodování, profilování 

BorsodChem nečiní rozhodnutí na základě automatizované správy dat. 

 

 
9. Komu vaše osobní údaje předáváme? 

Během výběrového řízení nebude BorsodChem předávat vaše osobní údaje zpracovateli údajů. 

BorsodChem nepředává vaše osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor. 

 
10. Kde uchováváme vaše osobní údaje? 
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Vaše osobní údaje jsou uloženy v sídle BorsodChem v papírové nebo elektronické podobě. 

11. Kam se obrátit s žádostí o nápravu? 

 
11.1 Podání stížnosti správci GDPR 

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů naší společnosti si můžete taktéž stěžovat na 

některém z níže uvedených kontaktních údajů. 

BorsodChem MCHZ, personální manažerka: miroslava.jerabkova@bc-mchz.cz 
 

11.2 Podání stížnosti dozorovému úřadu 

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení platných 

právních předpisů o ochraně údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

11.3 Obrátit se na soud 

Pokud se Úřad pro ochranu osobních údajů informací nezabývá Vaší stížností uvedenou v bodě 9.1 

nebo Vás do tří měsíců neinformuje o průběhu stížnosti nebo jejím výsledku, nebo se domníváte, že 

zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno GDPR, máte právo obrátit se na soud. 

12. Rozsah platnosti tohoto informačního materiálu 

Tento informační materiál je účinný od 10. března 2020. Vyhrazujeme si právo na změnu informací. 

Změny tohoto informačního materiálu budou zveřejněny na našich webových stránkách a jakékoli 

změny budou účinné až po zveřejnění. 
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