
Ochrana  Vašich  osobních  údajů  je  pro  nás  důležitá.  Tato  informace  o  ochraně  osobních  údajů
vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás společnost Internet BillBoard a.s.  shromažďuje a jak tyto údaje
zpracovává.  Veškeré  zásady  jsou  v  souladu  s  nařízením  Evropského  Parlamentu  a  Rady  (EU)
2016/679  o  ochraně  fyzických  osob  v  souvislosti  se  zpracováváním osobních  údajů  a  o  volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Informace o zpracování osobních
údajů
Účelem  zpracování  Vašich  osobních  údajů  je  výběrové  řízení  a  posouzení  možného  přijetí  do
zaměstnání

V rámci výběrového řízení zpravidla dochází ke zpracování těchto osobních údajů: 

Jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání,
občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní
zájmy. Osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba, nevyžadujeme. Zpracováváme jen údaje,
které nám poskytnete.

Osobní údaje používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu
vždy uživatele transparentně informujeme. 

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.

Přijali jsme veškerá technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů kandidátů.

Vaše osobní údaje mohou být předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních
údajů.  Správce  má  právo  pověřit  zpracováním  osobních  údajů  zpracovatele,  který  se  správcem
uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. 

Po celou dobu uložení osobních údajů máte právo na informace o jejich zpracování, můžete si k nim
vyžádat přístup a požadovat případnou aktualizaci. 

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tak učinit tímto
způsobem:

a) Emailem na adrese: gdpr@cz.stroeer-labs.com
b) dopis doručený na adresu provozovny Beethovenova 2, Opava 

Máte  právo  podat  stížnost  dozorovému  orgánu  (Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů),  pokud  se
domníváte,  že  při  zpracování  Vašich  osobních  údajů  nebyly  splněny  všechny povinnosti  správce
( zpracovatele ) nebo že nebyla adekvátně ochráněna Vaše práva.
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