Souhlas se zpracováním osobních údajů
tímto uděluji společnosti Avenier a.s., se sídlem Bidláky 837/20, Brno, PSČ: 639 00, IČO: 26260654, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3646 (dále „Správce“), jakožto správci
ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním mých
osobních údajů za podmínek blíže specifikovaných v tomto souhlasu.
Prohlašuji, že tento souhlas uděluji při plném vědomí, na základě své pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv
nátlaku či tísně či vázanosti souhlasu na jakékoli služby poskytované Správcem.
Beru na vědomí, že:
• Správce je na základě tohoto souhlasu (jenž mimo jiné splňuje požadavky čl. 6 odst. 1 písm. a), příp. čl. 9
odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) oprávněn zpracovávat všechny osobní a
citlivé údaje mnou poskytnuté v rámci výběrového řízení a dále pro účely evidování mé osoby jakožto
potencionálního zaměstnance (všechny osobní a citlivé údaje poskytnuté v rámci výběrového řízení dále
jen jako „Osobní údaje“).
• Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zpracovávat Osobní údaje v interní databázi
potencionálních zaměstnanců a zejména pro zaslání nabídek k přihlášení se do dalších výběrových řízení
Správce.
• Správce je oprávněn bezúplatně zpracovávat Osobní údaje na základě tohoto souhlasu po dobu 1 roku
ode dne obdržení Osobních údajů. Příjemci Osobních údajů mohou být pouze zaměstnanci Správce.
• Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn provádět manuální i automatizované zpracování
Osobních údajů. Během zpracování Osobních údajů nebudu předmětem žádného rozhodnutí založeného
výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro mě mělo právní účinky nebo
by se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.
• Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Jsem si vědom, že:
•

poskytnutí Osobních údajů na základě tohoto souhlasu je dobrovolné a není vázáno na jakékoli služby
poskytované Správcem.

•

jsem oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat, ale odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

•

mám právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům týkajícím se Subjektu údajů, jejich opravu či
výmaz, popřípadě omezení zpracování.

•

mám právo vznést námitku proti zpracování. Mám rovněž právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat
od Správce Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo
předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil.

•

se mohu obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce ve všech záležitostech souvisejících
se zpracováním mých Osobních údajů a výkonem mých práv podle příslušných právních předpisů.
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce:
Bc. Roman Kejř
korespondenční (kontaktní) adresa: Mathonova 291/1, 796 04 Prostějov
tel. +420 601 366 760, e-mail: dpo@avenier.cz

•

Nevyhoví-li Správce mé žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu, mám právo obrátit se přímo
na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce k zajištění nápravy nebo podat stížnost proti postupu
Správce na příslušný dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7 (viz www.uoou.cz).

