Informace o zpracování osobních údajů získaných
prostřednictvím webových stránek
v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR
Provozovatelem těchto webových stránek a zároveň správcem Vašich údajů je společnost
První Signální, a.s.
se sídlem Bohumínská 368/172, Ostrava, PSČ: 71200 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2397.
V případě, že nám poskytnete Vaše osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, udělujete nám
tímto souhlas s jejich zpracováváním. Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze v souladu s
účelem uvedeným v tomto dokumentu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje
zpracovávány. Tímto se také zavazujeme, že budeme dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů nám jako správci.
Jaké údaje sbíráme?
•

Údaje, které jsou nezbytné pro vyplnění formuláře uchazeče o zaměstnání (Jméno a příjmení, email, telefonní číslo). Dále sbíráme údaje zaslané následně v životopisech uchazečů. Jedná se
především o Jméno a příjmení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon, adresa bydliště, praxe,
vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti,
dovednosti, osobní zájmy a další, které nám poskytujete dobrovolně z vlastní vůle, proto je nelze
všechny vyjmenovat.

•

Cookies – jedná se o malý soubor, který se při návštěvě našeho webu ukládá do Vašeho počítače.
Údaje, které takto získáme, nám slouží k správnému fungování našich stránek a v souvislosti se
sběrem statistik návštěvnosti. Tyto údaje však nejsou osobní a nelze z nich nijak identifikovat
návštěvníka webových stránek. Používáme pouze standardní měření Google Analytics, kde se
nezobrazuje IP adresa a proto se nejedená o Vaše osobní údaje. Používání souborů cookies můžete
ve svém prohlížeči zakázat.

•

Zpracováváme také údaje, které nám poskytnete v případech, kdy nás oslovíte prostřednictvím emailu s vaším konkrétním požadavkem. Zpravidla se jedná o Jméno a příjmení, e-mailovou adresu,
telefonní číslo.
Jak údaje používáme?

Údaje získané prostřednictvím cookies sbíráme pro účely statistického hodnocení návštěvnosti stránek a jejich
správnému fungování. Nejedná se o sběr osobních údajů. Pokud bychom takto začali sbírat Vaše osobní
údaje pro marketingové účely a sociální sítě, budete o tom informováni v tomto dokumentu.
Údaje získané prostřednictvím formuláře uchazeče o zaměstnání a údaje, které nám poskytujete v zaslaných
životopisech sbíráme pro účely výběrového řízení na danou pozici a poté ještě po dobu 3 let po skončení
výběrového řízení, respektive po ukončení výběru uchazeče o zaměstnání z důvodu oprávněných zájmů První
Signální jako Správce, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší.
Údaje, které nám zašlete e-mailem a které přímo souvisí s vaším požadavkem zpracováváme pouze pro účel
vyřízení tohoto požadavku (zpravidla je to vyřízení poptávky, realizace vzájemných obchodních vztahů,
vzájemná komunikace, plnění smluvních povinností). Údaje u nás budou uloženy po dobu trvání tohoto
obchodního vztahu nebo po takovou dobu, která vyplývá ze zákona.

Další zpracování osobních údajů provádíme pouze v případě plnění povinností vyplývajících z právních
předpisů nebo smluvních ujednání, kterými jsme vázáni.
U nás jsou Vaše osobní údaje v bezpečí
Vaše poskytnuté údaje chráníme proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Tyto data jsou
technicky i fyzicky kontrolována. Prostřednictvím bezpečnostních mechanismů zajišťujeme jejich ochranu před
neoprávněným přístupem či zneužitím.
Kdo má přístup k údajům?
Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti První Signální, kteří jsou
zavázáni mlčenlivostí.
V odůvodněných případech stanovených zákonem jsme povinni poskytnout Vaše údaje státním úřadům, policii
ČR apod.
Na co máte právo
•

Požádat o výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

•

Požádat o přístup k osobním údajům a jejich kopii

•

Požádat o opravu či doplnění osobních údajů

•

Požádat o omezení zpracování těchto údajů

•

Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

•

Na přenositelnost osobních údajů (získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a je-li to technicky
možné, máte právo, abychom tyto údaje předali vašemu dalšímu správci)

•

Vznést námitku vůči zpracování údajů (můžete podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
které pak následně smažeme, v případě, že nebudou trvat důvody pro zpracování stanovených
zákonem)

•

Na podání stížnosti na dozorový orgán Úřadu pro ochranu osobních údajů
Napište nám

V případě uplatnění vašich práv nebo jakýchkoliv informací týkajících se zpracování Vašich osobních údajů
nás kontaktujte na emailové adrese sekretariat-zr@1sig.cz.
Tyto zásady o zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018

