
Informace pro uchazeče o zaměstnání o zpracování osobních údajů  
 

Společnost VOLKE MLADÁ BOLESLAV spol. s r.o. se sídlem Dalovice, U Česany 225, PSČ 293 01, 

okres Mladá Boleslav, IČO 475 38 104, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, 

vložka 18103 (dále jako „zaměstnavatel“) je správcem osobních údajů uchazečů o zaměstnání, přičemž tato 

společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany zaměstnavatele nedochází 

k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“).  

Kontaktní údaje společnosti VOLKE MLADÁ BOLESLAV spol. s r.o. jsou následující:  

- doručovací adresa: Dalovice, U Česany 225, PSČ 293 01 

- email a telefon: info@volke.cz , 326 722 550 

 

Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání především v rozsahu těchto osobních 

údajů: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, emailová adresa, akademický titul, údaje 

o školním vzdělání a kvalifikaci. Dále pak zaměstnavatel zpracovává tyto údaje o zaměstnancích: údaje o 

profesní kvalifikaci a vzdělání a úrovni jazykové znalosti a další informace uvedené v životopise 

zaměstnance. Uvedený výčet osobních údajů, které zaměstnavatel zpracovává, nemusí být vyčerpávající a 

zároveň nemusí být veškeré tyto údaje zpracovávány u každého zaměstnance. 

Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání z důvodu jednání o možném budoucím 

uzavření pracovní, či obdobné smlouvy mezi uchazečem o zaměstnání a zaměstnavatelem jako správcem. 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání mezi uchazečem o zaměstnání a zaměstnavatelem. 

 

Zaměstnavatel provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v 

souladu s právními předpisy, zejména: 

- provedl opatření nutná k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k 

prostředkům pro jejich zpracování, 

- provedl opatření nutná k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či 

vymazání záznamů obsahujících osobní údaje 

- provedl opatření, aby osobní údaje nebyly dále předávány neoprávněným osobám  

- provedl opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům. 

 

Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů budou poskytovatelé údržby informačního systému, další 

osoby, které jsou vůči zaměstnavateli osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako zaměstnavatel ve 

smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích, nebo které jsou zaměstnavatelem ovládané 

(dále jen „propojené osoby“). Zaměstnavatel bude ve všech případech vynakládat maximální snahu zajistit, 

že u těchto třetích osob bude zavedeno vhodné zabezpečení k zajištění ochrany osobních údajů 

zaměstnanců. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci. 

Osobní údaje bude zaměstnavatel oprávněn mít uložené a zpracovávat je po dobu nezbytně nutnou k účelu, 

za jakým byly shromážděny, nejdéle do doby rozhodnutí o nepřijetí uchazeče o zaměstnání do 

pracovněprávního, či obdobného poměru nebo do doby podpisu pracovní, či jiné obdobné smlouvy mezi 

uchazečem o zaměstnání a zaměstnavatelem a je povinen je zlikvidovat bez zbytečného odkladu po 

naplnění účelu, pro který byly údaje shromážděny. 

 

Za podmínek stanovených v nařízení má uchazeč o zaměstnání, jehož osobní údaje se zpracovávají výše 

uvedeným způsobem, právo požadovat od zaměstnavatele přístup ke svým osobním údajům, právo na 

opravu, omezení nebo výmaz jeho osobních údajů, pokud to umožňují právní předpisy a povinnosti 

zaměstnavatele, právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, právo na přenositelnost jeho 

osobních údajů a právo podat proti zaměstnavateli stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro 

ochranu osobních údajů.  

 

mailto:info@volke.cz


Uchazeč o zaměstnání není povinen poskytnout výše uvedené osobní údaje zaměstnavateli, poskytnutí 

osobních údajů je však nutným požadavkem pro jednání o možném budoucím zaměstnání uchazeče o 

zaměstnání u zaměstnavatele.  

 

 

VOLKE MLADÁ BOLESLAV spol. s r.o. 


