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V Nové Bystřici dne 11. května 2018 
 
 

INFORMACE PRO UCHAZEČE O PRÁCI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 
Vážení uchazeči, 
 
 
JR Profiservice s.r.o., IČ 24143324, se sídlem Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4 (dále jen 
„Společnost“) Vám tímto v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
2016/679 (dále jen „GDPR“) poskytuje základní informace o zpracování Vašich osobních údajů, 
které je nezbytné pro zasílání nabídek práce, zařazení do výběrového řízení, jednání o uzavření 
pracovní smlouvy (DPP, DPČ) atp. 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 
 
Správcem osobních údajů je JR Profiservice s.r.o., se sídlem Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4, 
IČO: 24143324. 

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?  
 
Osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás na základě vyplněného dotazníku, a 
to buď na osobní schůzce nebo prostřednictvím formuláře uvedeného na našich internetových 
stránkách, případně na základě Vámi zaslaného životopisu.  

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme?  
 

Osobní údaje, které shromažďujeme a právní základ a účel jejich zpracování jsou podrobně 
popsány níže. 
 

Osobní údaje 
(kategorie a příkladmý 

výčet) 
Účel zpracování 

 
Právní základ zpracování 

 
Základní identifikační a 
kontaktní údaje uchazeče,  
• jméno a příjmení 
• datum a místo narození 
• pohlaví, rodinný stav, 

počet vyživovaných osob 
• státní příslušnost, 
• bydliště, kontaktní 

adresa,  
• e-mail, telefonní číslo 
• kvalifikace 
• dosažené vzdělání 
• předchozí pracovní 

zkušenosti 
• řidičské oprávnění 
• bezúhonnost 

• zaslání vhodné pracovní 
nabídky 

• zařazení do výběrového 
řízení  

• jednání o uzavření 
pracovní smlouvy (DPP, 
DPČ) 

• komunikace s uchazečem 

• souhlas uchazeče se 
zpracováním osobních 
údajů projevený 
zaslaným životopisem, 
vyplněným dotazníkem 

• jednání o uzavření 
pracovní smlouvy 

• oprávněný zájem 
Společnosti na zajištění 
komunikace s 
uchazečem 
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Sdílíme Vaše osobní údaje s dalšími osobami? 
 
Vaše osobní údaje mohou být sdíleny pouze s externím poskytovatelem IT služeb, před uzavřením 
pracovní smlouvy dále s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 
 

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP? 
 
Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. 

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené? 
 
Společnost za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti Vašich osobních údajů používá 
moderní IT bezpečnostní systémy. Konkrétně jsme přijali vhodná bezpečnostní technická a 
organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti 
náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.  
 
Přístup k Vašim osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit 
své pracovní povinnosti, a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.  

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat? 
 
Vaše osobní údaje budeme uchovávat nejdéle po dobu 24 měsíců od poskytnutí osobních údajů, 
nedojde-li v té době k uzavření pracovněprávního vztahu. 
 
Nechcete-li, aby naše společnost zpracovávala Vaše osobní údaje, kdykoliv můžete odvolat 
svůj souhlas se zpracováním. Pro odvolání souhlasu využijte prosím kontaktní údaje 
uvedené níže. 

Jaká jsou Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů? 
 
Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které Vám přiznávají 
právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR):  

• právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich 
osobních údajů; 

• právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů; 
• právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci; 
• právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů; 
• právo na omezení zpracování osobních údajů; 
• právo na vymazání osobních údajů; 
• právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním.   
• právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).  

• znalost cizích jazyků 
• zdravotní stav 
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Kontaktní údaje správce osobních údajů 

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně 
práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, 
kontaktujte nás prosím poštou, osobně, telefonicky nebo e-mailem. 

Kontaktní osobou pro oblast zpracování osobních údajů je Jaroslav Běhoun, e-mail 
j.behoun@jrprofiservice.cz, mob. +420 774 378 384 
 
Své poštovní zásilky prosím směřujte na adresu JR Profiservice s.r.o., Rybní 396, 378 33 Nová 
Bystřice. 

Tyto informace naleznete rovněž na www.jrprofiservice.cz 

 

JR Profiservice s.r.o. 
Jindřiška Stašková, jednatel 

 

 

 

 

 

 

 


