INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 17.4.2016
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
(dále jen „GDPR“)
1.

Správce a jeho kontaktní údaje

Muramoto Manufacturing Europe s.r.o., IČO 272 48 887, sídlem Žebrák, Skandinávská 991, PSČ 267
53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 107532
Kontaktní údaje:

Božena Machová,
2.
-

-

3.
-

-

-

4.

e-mail: GDPR@mme.muramoto.com

Druhy a kategorie osobních údajů ve vztahu k poskytovaným službám
identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, datum narození),
adresní údaje (bydliště),
kontaktní údaje (e-mail, tel.č., označení FB nebo LinkedIn profilu),
ostatní údaje nepřímé,
studijní výsledky - nejvyšší dosažené vzdělání, znalosti a dovednosti uchazeče, druh
odborných osvědčení a další technické dovednosti
požadavky uchazeče – druh pracovní pozice, o kterou se uchází, jakou požaduje nástupní
mzdu a možné datum nástupu, dále pak poslední zaměstnavatel a poslední pracovní pozice,
případně jiné brigády, dále pak
další osobní údaje uvedené uchazečem do životopisu, průvodního dopisu, žádosti o
zaměstnání a dalších forem vyjádření uchazeče, včetně případné připojené fotografie,
zasílaných, příp. předávaných Správci
Právní základ a účel zpracování
plnění zákonných povinností Správce v případě úspěšného uchazeče o pracovní pozici, kdy je
účel dán právními předpisy, které Správci ukládají povinnost zpracovávat osobní údaje,
plnění smluvních povinností, resp. za účelem uzavření pracovní smlouvy, případně dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr, příp. za účelem plnění smluvních povinností se
smluvní agenturou práce,
oprávněný zájem, za účelem případného přizvání neúspěšného uchazeče k novému
výběrovému řízení na totožnou pracovní pozici, nebude-li úspěšným uchazečem pracovní
smlouva uzavřena, příp. bude tento úspěšný uchazeč vypovězen ve zkušební době, příp.
dobrovolně odejde ve zkušební době; a za účelem ochrany práv Správce a vymáhání nároků
Správce,
souhlas neúspěšného uchazeče, v případě, že byl udělen pro další zpracování, které není
pokryto právním základem plnění zákonných povinností, plnění smluvních povinností, příp.
oprávněným zájmem
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou zejména orgány státní správy a zpracovatelé správce (IT podpora,
poskytovatel právních služeb, poskytovatel účetních služeb apod.).
5.
Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje zpracovávané pro plnění právní povinnosti Správce jsou uloženy po dobu stanovenou

právním předpisem, který zpracování osobního údaje Správci ukládá.
Osobní údaje zpracovávané na základě plnění smluvní povinnosti jsou uloženy po dobu platnosti a
účinnosti příslušné smlouvy, příp. po dobu jednání směřující k uzavření příslušné smlouvy (výběrové
řízení).
Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu správce za účelem ochrany práv Správce
a vymáhání nároků Správce budou zpracovávány po dobu zákonem stanovené promlčecí lhůty pro
uplatnění příslušných nároků Správce, příp. ochrany práv Správce.
Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu Správce za účelem opětovného přizvání
neúspěšného uchazeče k obnovenému výběrovému řízení budou zpracovávány do doby plynutí
zkušební doby přijatého, resp. úspěšného uchazeče.
Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu budou zpracovávány po dobu 2 let od svého
udělení.
6.
Máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů
6.1.
Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu
údajů
K Vaší žádosti Vám bude sděleno, jaké konkrétní osobní údaje o Vás zpracováváme, pro jaký účel a z
jakého právního důvodu. Na Vaši žádost budete rovněž informování o tom, kterým příjemcům jsou
Vaše osobní údaje předávány, zejména budete upozorněni na předávání Vašich osobních údajů do
třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
6.2.

Máte

právo

na

opravu

Vašich

osobních

údajů,

které

zpracovává

správce

Pokud Správci předáte žádost o provedení opravy nepřesných nebo neúplných osobních údajů, je
povinností Správce provést opravu zpracovávaných osobních údajů; o provedení opravy budete
informováni.
Dojde-li k provedení opravy Vašich osobních údajů a Vaše osobní údaje jsou předávány dalším
příjemcům, budou i tito další příjemci informováni o provedení opravy nebo výmazu Vašich osobních
údajů.
6.3

Máte právo na omezení zpracování v následujících případech

Máte právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl
přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o
omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR (vizte níže), dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo zpracování omezeno dle shora uvedeného, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou
jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého
veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

6.4.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Vznesete-li námitku zpracování Vašich osobních údajů, pak Správce osobní údaje dále nezpracovává,
pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo
právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli
námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování,
pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely
přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce máte
právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíšete. V
případě přijetí námitky přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat (ponecháme si je pouze uložené)
a provedeme posouzení, zda máme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují
nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud dojdeme k závěru, že takové důvody máme, budete o tom informováni, sdělíme Vám zároveň
možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů budeme pokračovat. Pokud naopak dojdeme
k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemáme, budete o tom informováni,
zpracování ukončíme a provedeme výmaz Vašich osobních údajů.
6.5.

Máte právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, které se Vás
týkají, a Správce má povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán
jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2
písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) vznesli jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující
oprávněné důvody pro zpracování nebo jste vznesli námitky proti zpracování podle čl. 21
odst. 2 GDPR (údaje zpracované pro účely přímého marketingu);
d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie
nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
podle čl. 8 odst. 1 GDPR.
Pokud Správce zveřejnil osobní údaje, je Správce povinen smazat osobní údaje s ohledem na
dostupnou technologii a náklady na provedení, učiní přiměřené kroky, včetně technických opatření,
aby informoval ostatní správce zpracovávající osobní údaje, jejichž výmaz jste vyžádali, o vymazání
jakýchkoli odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopírování nebo replikaci.
6.6.
Právo na přenositelnost osobních údajů
Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to pokud
jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a
zpracování se provádí automatizovaně.
Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci, je-li to technicky

proveditelné.
Upozorňujeme, že výkonem práva na přenositelnost nesmí být dotčena práva jiných osob.
6.7.

Máte právo podat stížnost dozorovému úřadu

Proti zpracování Vašich osobních údajů, jakož i proti způsobu vyřízení Vašich žádostí dle GDPR máte
právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Webové stránky www.uoou.cz
Nebudete-li spokojeni s vyřešením Vaší stížnosti u dozorového úřadu, máte právo na soudní
přezkum jeho rozhodnutí.
6.8.

Svá práva můžete uplatnit osobně v sídle Správce, písemně na adrese sídla Správce
uvedenou
v záhlaví
této
Informace,
případně
prostřednictvím
GDPR@mme.muramoto.com

V Žebráku, dne 24.5.2018
Muramoto Manufacturing Europe s.r.o.

