Poučení o zpracování osobních údajů kandidáta
Pro výběrové řízení na volnou pozici bude společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 64948242,
Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 (dále Banka), jakožto správce zpracovávat vámi poskytnuté (či z veřejných
zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
Vaše osobní údaje můžeme využít pro předsmluvní jednání s vámi v případě, že budete vybrán na pozici a rozhodnete se
pracovní nabídku přijmout.
Banka zpracovává osobní údaje vždy pouze v tom rozsahu, v jakém je to nezbytné pro dosažení účelu zpracování.
Zpracování probíhá jak manuálně, tak i automatizovaně či částečně automatizovaně.
Komu zpřístupňujeme vaše osobní údaje
Osobní údaje mohou být poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, přičemž vždy platí, že s každým subjektem, který pro
Banku provádí zpracování osobních údajů, máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, jež obsahuje záruky
zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů.
Zpracovateli vašich osobních údajů z titulu kandidáta na pracovní pozici jsou společnosti:
ADECCO spol. s r.o.
LMC s.r.o.
mBlue Czech, s.r.o.
Nicholson International Czech Republic, s.r.o.
Smart Choice, s.r.o.
SOFISOL s.r.o.
Talentor Advanced Search, s.r.o.
Doba zpracování osobních údajů
Nedohodneme-li se při realizaci vaší žádosti odeslané v rámci výběrového řízení jinak, vaše osobní údaje zpracováváme šest
měsíců od jejich zaslání (zpřístupnění správci).
Jakékoliv zpracování vašich osobních údajů je ukončeno v okamžiku, kdy již není z hlediska účelu, pro které bylo prováděno,
nezbytné. V návaznosti na ukončení zpracování dochází k jejich výmazu (k likvidaci).
Pokud k tomu udělíte zvláštní souhlas, bude Banka nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále
zpracovávat osobní údaje pro účely evidování vaší osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Tento souhlas je
udělen na dobu 5 let. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným
zaměstnancům správce a zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
Respektujeme vaše práva (práva subjektu údajů)
V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte příslušná práva:
(i)
na přístup k osobním údajům,
(ii)
na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
(iii)
na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak
zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
(iv)
na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
(v)
na přenositelnost údajů,
(vi)
vznést námitku, po níž zpracování vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné
oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem
případné vymáhání právních nároků, a
(vii)
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro uplatnění těchto práv můžete kdykoliv kontaktovat jak správce,
tak obdobně i pověřence na adrese dpo@unicreditgroup.cz.
Máte právo se se stížností týkající se zpracování osobních údajů obrátit na dozorový orgán:
název: Úřad pro ochranu osobních údajů
sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
web: www.uoou.cz
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