Společnost DRONPRO s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00, Praha 1, IČ: 04587332
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 250235 (dále
jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení
“),
zpracovává po zaslání vašeho životopisu vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní
číslo, emailovou adresu, podobiznu, občanství, nejvyšší dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti či
další informace v životopisu uvedené), a to za účelem výběru uchazeče o vypsanou pracovní pozici
a jeho případného kontaktování.
Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje budou Správcem
zpracovávány do doby výběru uchazeče a dále po dobu max. 3 měsíců od ukončení výběrového
řízení a v případě uzavření smlouvy po dobu trvání pracovněprávního poměru, nestanoví-li jiný
právní předpis dobu delší.
Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa budou v případě vašeho nezvolení
za vhodného uchazeče správcem osobních údajů uchovány po dobu 5 let za účelem archivace
uchazečů. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro
účely oprávněných zájmů společnosti. Proti takovému zpracování máte právo podat námitku na
kontaktní adresu společnosti DRONPRO s.r.o. Nádražní 86, Praha 5 - Smíchov 150 00
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento
výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,

-

požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní
ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku
zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

V případě, že chcete životopis uchazečů uchovávat po delší dobu (déle než po dobu
výběrového řízení), je nutné zažádat o souhlas (znění je níže) a např. emailem souhlas vyžádat,
případně u pohovoru nechat podepsat. Pokud souhlas rovnou připojujete proklikem v inzerátu na
webových stránkách, pak proklik na souhlas nesmí být povinností před odesláním životopisu
uchazeče. Znění zde:
1. Udělujete tímto souhlas společnosti D
 RONPRO s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré
Město, 110 00, Praha 1, IČ: 04587332 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 250235, aby ve smyslu nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „N
 ařízení“), zpracovávala následující osobní
údaje:
o jméno, příjmení
o emailovou adresu,
o telefonní číslo,
o nejvyšší dosažené vzdělání,
o pracovní zkušenosti,
o podobiznu,
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o

další údaje týkající se vaší osoby uvedené ve vašem životopisu,

které od vás byly získány na základě ucházení se o pracovní pozici u společnosti DRONPRO s.r.o.
2. Tyto osobní údaje lze zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu. Takové zpracování
umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Souhlas je dobrovolný a udělujete ho na
zpracování po dobu 1 roku, a to za účelem zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání
a případného zaslání nabídky ucházet se o pracovní pozici ve společnosti v následujícím
roce.
3. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to jakýmkoliv způsobem – například zasláním dopisu,
emailu nebo telefonicky. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání Vašich
osobních údajů, které nemáme povinnost dle jiného právního předpisu archivovat, nebo
které nezpracováváme za účelem chránění našich práv.
4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
o vzít souhlas kdykoliv zpět,
o požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
popřípadě požadovat omezení zpracování,
o požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud
tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
o

požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

o

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní
ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku
zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Po uplynutí doby uvedené v čl. 2 (zpracování po dobu 1 roku) doporučujeme údaje smazat a dále
nearchivovat.
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