
INFORMAČNÍ MEMORANDUM PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 
dle 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 (dále „GDPR“).

ÚVOD

Toto informační memorandum poskytuje uchazečům o zaměstnání informace o rozsahu a způsobu

zpracování jejich osobních údajů,  informace k jakým účelům osobní údaje zpracováváme, zda jsou

osobní údaje někomu předávány a jaké práva mají uchazeči v souvislosti se zpracováním osobních

údajů.   Společnost  ICZ a.s.,  se  sídlem Na  hřebenech  II  1718/10,  Nusle,  140  00  Praha  4,  IČ

25145444 (dále „ICZ“), nebo jedna ze společností u které se ucházíte o zaměstnání a která tvoří

spolu  se  společností  ICZ  koncern  ve  smyslu  § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,  o  obchodních

korporacích  (dále  „Společnosti  Skupiny  ICZ“1),  zpracovává  konkrétní  osobní  údaje  a  citlivé

osobní údaje o Vás a určuje účel a prostředky jejich zpracování a je tedy ve vztahu k těmto údajům

správcem těchto údajů (dále „Správce“). 

KATEGORIE A TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli ve Vašem životopisu nebo které získal či

jste mu je sdělili v průběhu náborového procesu (dále „Osobní údaje“) s tím, že se bude jednat

zejména o Vaše následující Osobní údaje:

i. identifikační informace (jméno, příjmení, titul, pohlaví, fotografie);

ii. kontaktní informace (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo);

iii. informace o dosaženém vzdělání a pracovních zkušenostech (reference, kontakty na bývalé

zaměstnavatele a kolegy);

iv. informace o posouzení Vaší vhodnosti (výsledky vstupních testů, ústních pohovorů)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude zpracovávat Vaše Osobní údaje za účelem realizace výběrového řízení na příslušnou

pracovní pozici a následného výběru vhodného uchazeče s tím, že zpracování bude prováděno na

základě  (i)  kroků  směrujících  k uzavření  pracovní  smlouvy  s  Vámi,  (ii)  oprávněných  zájmů

Správce a (iii) případně i na základě Vašeho souhlasu.
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Brno, ICZ Slovakia a.s., IČ: 36328057, D.ICZ Slovakia a.s., IČ: 36859320, ALES a.s., IČ: 36293440, všechny se sídlem Soblahovská 2050, 

911 01 Trenčín, Slovenská republika.



DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude Osobní údaje uchovávat a zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení týkajícího

se příslušné pozici a 6 měsíců po skončení výběrového řízení. V případě, že nedojde k uzavření

pracovního poměru mezi Vámi a Správcem, tak Správce bude zpracovávat Vaše Osobní údaje ještě

po  dobu  6  měsíců  po  skončení  výběrového  řízení  a  to  za  účelem  zaslání  pracovní  nabídky

v případě,  že  by  se  opětovně  obsazovala  Vámi  požadovaná  pracovní  pozice.  Proti  takovému

zpracování  máte právo kdykoli  podat  námitku,  která může být  uplatněna způsobem podrobněji

popsaným níže. 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce může Osobní údaje předat také následujícím příjemcům, kteří také mohou zpracovávat

Osobní údaje:

 společnosti LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00,

provozovatel interní databáze uchazečů Skupiny ICZ; 

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše  Osobní  údaje  získáváme  přímo  od  Vás,  tím  že  nám je  poskytnete  v rámci  náborového

procesu,  a  to  prostřednictvím  Vašeho  životopisu,  motivačního  dopisu,  pracovního  pohovoru,

vstupních testů etc.  Dále,  v  omezeném rozsahu získáváme a  zpracováváme také Osobní  údaje

získané od osob, které jste uvedl/a jako Vaše reference, anebo se jedná o Osobní údaje získané

z veřejně dostupných zdrojů (veřejné evidence a databáze), vždy v souladu s právními předpisy. 

VAŠE PRÁVA 

Jako subjekt údajů máte právo na:

 přístup k Osobním údajům, které o Vás Správce zpracovává (čl. 15 GDPR);

 opravu Osobních údajů (čl. 16 GDPR); 

 výmaz Osobních údajů (čl. 17 GDPR);

 omezení zpracování Osobních údajů (čl. 18 GDPR);

 přenositelnost Osobních údajů (čl. 20 GDPR);

 podání námitky proti zpracování Osobních údajů (čl. 21 GDPR);

 odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů (pokud byl poskytnut);

 nebýt předmětem automatizovaného rozhodování;

 podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00

Praha 7-Holešovice, tel.: 234 665 111, email: posta@uoou.cz, v případě, že domníváte, že bylo

porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
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Bližší informace ohledně Vašich práv naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Skupiny ICZ,

které jsou dostupné na stránkách Skupiny ICZ: www.iczgroup.com

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

S případnými otázkami nebo připomínkami týkajícími se tohoto informačního memoranda nebo

v případě uplatnění Vašich práv či postupů Správce při ochraně osobních údajů se můžete obracet

na Jana Maška, pověřence pro ochranu osobních údajů pro Skupinu ICZ, adresa: Na Hřebenech II

1718/10, 140 00 Praha 4, e-mail: dpo@i.cz, telefon: +420 222 271 730.
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