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Informační memorandum 
o zpracování osobních údajů uchazeče o 

zaměstnání 
 

1. Úvod 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje společnost     
ORGREZ, a.s.1 (dále jen „Společnost“) zpracovává. Tato povinnost je Společnosti uložena článkem       
13 GDPR2.   

Naleznete zde informace, jaké osobní údaje Společnost zpracovává na základě Vašeho souhlasu nebo 
na základě jiného právního základu, k jakým účelům je zpracovává, komu je může předávat a jaké máte 
v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. Považujte tedy tento dokument za důležitý 
zdroj informací o tom, jak s Vašimi osobními údaji Společnost nakládá. 

2. Zpracovávané osobní údaje 

Zpracováváme zejména následující osobní údaje:  

 Identifikační údaje - jméno a příjmení, titul, datum narození. 

 Kontaktní údaje – zejména osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména kontaktní 

adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. 

 Údaje související s výkonem práce, zejména informace o Vašem vzdělání, absolvovaných školeních, 

předchozí zkušenosti a reference. 

 Údaje o posouzení Vaší vhodnosti – zejména vyhodnocení Vašeho profilu, výsledky testů atd. 

3. Kdo osobní údaje zpracovává a komu je předává 

Správcem osobních údajů [ve smyslu článku 4, odstavec 7) GDPR] je společnost ORGREZ, a.s., 
Hudcova 321/76, 612 00 Brno-Medlánky, IČO: 46900829. Společnost zapsána u obchodního rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 852.  

Pro zpracování osobních údajů může Společnost rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní 
údaje zpracovávají na její pokyn. Takovými zpracovateli jsou například poskytovatelé internetových 
pracovních portálů, jako je společnost LMC s.r.o. (IČO 26441381), případně personální agentury, se 
kterými má Společnost uzavřenou smlouvu.  

Dále je Společnost povinna zpracovávané osobní údaje předávat orgánům státní správy, soudům, 
orgánům činným v trestním řízení, orgánům dohledu v případě, že o to požádají. 

4. Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů 

V rámci náborového procesu zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu. Osobní 
údaje přitom zpracováváme na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy, na základě našich 
oprávněných zájmů a případně i na základě Vašeho souhlasu. 

Zpracování bez souhlasu uchazeče – na základě uzavření a plnění smlouvy a na základě našich 
oprávněných zájmů 

Na základě nezbytnosti pro uzavření smlouvy zpracováváme identifikační a kontaktní údaje uchazeče, 

údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení vhodnosti, a to za účelem vyhledávání a 

oslovování kandidátů pro konkrétní pracovní místo a vedení výběrového řízení včetně prověřování 

kandidátů. Konkrétně proto, abychom Vás mohli zvát na pohovory a komunikovat s Vámi a abychom 

mohli z poskytnutých podkladů posoudit Vaši vhodnost na obsazení volného pracovního místa. 

                                                      

1 Úplné identifikační společnosti jsou uvedeny v čl. 3/A, dále v textu je uváděna jen jako „Společnost“ 
2 Zkratkou GDPR se v celém textu tohoto dokumentu rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
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Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu trvání náborového procesu, ledaže nám k dalšímu 
zpracování v databázi uchazečů udělíte souhlas. 

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme identifikační a kontaktní údaje uchazeče, údaje 
související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti, a to za účelem ochrany našich 
právních nároků. 

Proti takovému zpracování má uchazeč právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna 
způsobem podrobněji popsanou v kapitole 6 „Práva při zpracování osobních údajů“. 

Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 3 let od 
skončení náborového procesu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s náborovým procesem 
s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného 
řízení zpracovává Společnost osobní údaje uchazeče v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání 
takových řízení. 

Zpracování na základě souhlasu uchazeče - pro účely vedení databáze uchazečů  

Na základě souhlasu uchazeče zpracováváme identifikační a kontaktní údaje uchazeče, a údaje 
související s výkonem práce proto, abychom Vás mohli případně oslovit s jinou relevantní pracovní 
nabídkou. V případě neudělení souhlasu budou tyto údaje zpracovávány pouze do skončení náborového 
procesu.  

Udělený souhlas může být odvolán, avšak odvoláním souhlasů zároveň není dotčena zákonnost 
zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.  

5. Zdroje získávání osobních údajů 

Nejvíce osobních údajů získáme přímo od Vás tím, že nám je sdělíte v rámci náborového procesu, ať již 
v rámci ústního pohovoru, životopisu nebo jiné dokumentace, přes kontaktní formulář na našich 
internetových stránkách. Vedle toho v omezeném rozsahu můžeme osobní údaje získat z jiných zdrojů, 
než je subjekt údajů (např. přes některého zaměstnance Společnosti) a tuto skutečnost Vám oznámíme. 
Vždy je vše v souladu se zákonnými požadavky. 

6. Práva při zpracování osobních údajů 

Po dobu zpracování Vašich osobních údajů ve Společnosti máte právo [založené na ustanovení článku 
14, odstavec 2) písm. c) GDPR] požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na 
přenositelnost údajů, pokud to nebude v rozporu s právními předpisy, nebo oprávněnými zájmy 
Společnosti, či třetích osob. 

Současně máte právo odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu [podle článku 
6, odstavce 1, písm. a) nebo článku 9 odstavce 2 písm. a) GDPR], aniž je tím dotčena zákonnost 
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše Společnost.  

Společnost nemá určeného pověřence pro ochranu osobních údajů; v záležitosti ochrany Vašich 
osobních údajů můžete kontaktovat společnost přímo na e-mailové adrese: gdpr@orgrez.cz, písemně 
na adrese: ORGREZ, a.s., Hudcova 321/76, 612 00 Brno – Medlánky. 

Pokud se budete domnívat, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. 
GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v ČR: 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
ul. pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7 
(Tel. +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz; datová schránka: qkbaa2n; webové stránky: 
https://www.uoou.cz). 

 

mailto:gdpr@orgrez.cz
https://www.uoou.cz/
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7. Další účely zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny. 
Vaše osobní údaje nebudu předávány do třetí země, ani mezinárodním organizacím 

8. Doplňující informace 

Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). 
Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců. 
Disky s daty jsou zabezpečeny šifrováním a data uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové 
doméně naší Společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, 
do kterých mají přístup jen oprávněné osoby. 

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší Společnosti, pověření konkrétními úkoly, 
vážícími se k účelu zpracování osobních údajů. 

 

Účinnost od 25.5.2018      


