SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto uděluji správci osobních údajů, kterým je společnost UnionOcel, s.r.o., se sídlem Praha 5 Stodůlky, Bavorská 2780/2, PSČ: 155 00, IČO: 264 87 292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 85344 (dále jen „Společnost“) souhlas se zpracováním mých
sdělených osobních údajů, uvedených v kontaktním formuláři na webu společnosti UnionOcel.
Souhlas je udělen Společnosti jakožto správci osobních údajů (dále jen „Správce“) pro účely
výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto
potenciálního zaměstnance Společnosti. Souhlas uděluji na dobu 1 roku ode dne odeslání
uvedených osobních údajů pro případ, že výběrové řízení na danou pracovní pozici neskončilo
uzavřením pracovní smlouvy. Beru na vědomí, že udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je
dobrovolné a nemohu být za něj sankcionován a že tento souhlas mohu kdykoli písemně odvolat
zprávou

doručenou

na

následující

emailovou

adresu:

na

cudrakova@unionocel.cz

nebo

info@unionocel.com, tím však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů
předcházející takovému odvolání. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět
Společnost prostřednictvím svých elektronických systémů. Jsem si vědom toho, že mám právo na
informaci o tom, jaké mé osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem Společnost zpracovává a
právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. Pokud zjistím nebo se
domnívám, že Správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého
soukromého a osobního života a/nebo v rozporu s právními předpisy (např. zpracováváli Správce mé
osobní údaje, které jsou s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné) mohu požádat Správce o
vysvětlení, a/nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a zajistil nápravu (zejména se
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením
předchozí věty není dotčeno mé právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsem si
vědom skutečnosti, že ode dne 25.05.2018 mám kromě shora uvedeného také právo na omezení
zpracování a přenositelnost mých osobních údajů k jinému správci osobních údajů.
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