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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 
 

1. ÚVOD 
Toto Prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na zpracování veškerých osobních údajů v oblasti náboru zaměstnanců společností 
PRIMAGAS s.r.o. se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 30, PSČ 14000, IČ: 47118008 (dále označována jako „Naše společnost“ 
nebo my). Pro účely tohoto prohlášení se za uchazeče o zaměstnání považují budoucí zaměstnanci nebo dočasní pracovníci pod 
přímou kontrolou Naší společnosti (např. praktikanti), budoucí členové statutárního nebo jiného orgánu Naší společnosti 
(„Uchazeči“).  
Naše společnost je správcem osobních údajů Uchazečů. V tomto prohlášení je uvedeno kdo jsme a pro jaké účely zpracováváme 
Vaše osobní údaje a jiné informace o Vás. V případě, že budete mít dotazy, můžete využít kontaktů na konci tohoto prohlášení.  
Toto prohlášení o ochraně soukromí je účinné od 25. 5. 2018. Poslední úpravy byly provedeny dne 16. 4. 2018. Toto prohlášení 
se může průběžně měnit v čase a jeho aktuální verze je vždy zveřejněna na naší webové stránce. Budou-li v průběhu trvání 
Vašeho zájmu o pracovní pozici provedeny významné změny, budeme Vás o tom aktivně informovat.  
 
2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?  
Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje Uchazečů pro účely náborového a výběrového řízení a pro zajištění účinného a 
efektivního fungování Naší společnosti: 

A. Komunikace s Vámi ohledně Vašeho zaměstnání nebo žádosti 
Pokud jste projevili zájem o pozici v Naší společnosti, Vaše osobní údaje uložíme do našich příslušných náborových 
systémů. Údaje z našich systémů používáme pro komunikaci s Vámi a stanovení, zda Vaše kvalifikace a profil splňují 
požadavky specifického uvolněného pracovního místa. 

Za tímto účelem 
- zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu poskytnutého při předání osobních údajů, 
- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, informace  získané v průběhu výběru uchazeče (jako je Váš životopis, 

pracovní historie, vzdělání atd.) a korespondenci s námi ohledně žádosti o pracovní pozice (včetně referencí). 
B. Zodpovězení Vašich dotazů 
Budete-li s námi v kontaktu, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem komunikace s Vámi a pro odpovědi na 
Vaše dotazy.  
Za tímto účelem 
- zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, 
- zpracováváme Vaše jméno, kontaktní údaje, Vaši korespondenci s námi ohledně Vašich dotazů a jejich 

zodpovězení. 
C. Posuzování a hodnocení Vaší osoby v průběhu výběru uchazeče 
V průběhu výběru uchazeče může být součástí tohoto procesu screening (například ve formě posouzení dovedností).  
Za tímto účelem 
- zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, který má přednost před Vašimi zájmy. 

Vybíráme si Uchazeče, jejichž kvalifikace a profil splňují požadavky specifického volného místa v Naší 
společnosti, 

- zpracováváme Váš životopis, pracovní historii, vzdělání, korespondenci s námi, reference. 
D. Uzavření pracovní smlouvy s Vámi 
Nabídneme-li Vám pozici v Naší společnosti, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat při přípravě a uzavření pracovní 
smlouvy. Následně Vaše osobní údaje uložíme v našich systémech (HR).  
Za tímto účelem 
- Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy s Vámi, 
- zpracováváme informace: Vaše kontaktní údaje, datum narození, pohlaví, osobní stav, národnost, fotografie, 

rodné číslo, číslo OP nebo údaje z pasu, údaje o členství v odborech, informace z náboru (jako je Vaše pracovní 
historie a vzdělání), údaje o pracovní pozici, údaje o pracovním povolení, daňové údaje, platební údaje. 

E. Sociální sítě, jako je LinkedIn, a jiné veřejně dostupné sítě 
Můžeme shromažďovat Vaše osobní údaje z veřejných profilů na síti LinkedIn nebo na jiných sociálních sítích, pokud 
jste zareagovali na nabídky Naší společnosti na těchto sociálních sítích a webových stránkách nebo se přihlásili 
prostřednictvím speciální funkce takových sociálních sítí, náborových webových stránek nebo našich vlastních 
webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme také z těchto zdrojů shromažďovat, pokud jste nám poskytli odkaz na 
Váš profil na takové stránce jako součást Vaší žádosti o pracovní místo nebo v životopisu, který jste předložili společně 
s žádostí o pracovní místo. 
Vaše kontaktní údaje můžeme získat také z veřejně dostupných zdrojů, včetně obsahu, který jste zpřístupnili na síti 
LinkedIn nebo na jiných sociálních sítích nebo podobných stránkách pro profesionální účely, abychom Vás mohli 
kontaktovat pro účely náboru. Budeme Vás kontaktovat, pokud jste Vaše osobní údaje poskytli Naší společnosti, aby 
Vás kontaktovala v případě kariérních příležitostí. Máte právo požadovat přerušení kontaktování Vaší osoby pro 
kariérní účely a odstranění Vašich osobních údajů z našich systémů. 
Za tímto účelem 
- Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho legitimního zájmu a to za účelem nalezení vhodných 

kandidátů na volná místa v Naší společnosti, 
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- zpracováváme osobní údaje, které jste zpřístupnili prostřednictvím svých veřejných profilů na síti LinkedIn nebo 
jiných sociálních sítích, a veškerou korespondenci mezi Vámi a našimi náborovými pracovníky. To zahrnuje Vaše 
jméno, zpřístupněné kontaktní údaje, stávající a minulé pracovní pozice, pracovní historii, vzdělání, dovednosti, 
doporučení a životopis, pokud jste ho zpřístupnili. 

F. Ochrana Vašich důležitých zájmů 
Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely ochrany Vašich důležitých zájmů, je-li to nezbytné, například pokud 
vzhledem k Vašemu fyzickému omezení nebo zdravotnímu stavu je nutné tyto informace vědět pro Vaši návštěvu na 
našem pracovišti. 
Za tímto účelem 
- zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom chránili Vaše důležité zájmy, a Vaše osobní údaje budeme 

zpracovávat také v případě, že je to nezbytné pro vyloučení rizika zranění nebo jiného poškození Vašeho zdraví, 
- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, kontaktní údaje osoby pro naléhavé případy, umístění Vašeho pracoviště a 

příslušné zdravotní údaje, které jste nám poskytli. 
G. Informování a komunikace s Vámi o jiných volných pracovních místech 
Někdy pro Vás zrovna nemáme tu správnou pracovní pozici. Pokud se tak rozhodnete, ponecháme si informace o Vás 
v našich systémech a budeme Vás kontaktovat, budeme-li mít nové pracovní místo, které by Vás mohlo zajímat. 
Můžeme Vás také přizvat k účasti na výběrovém řízení a  informovat Vás o pracovních příležitostech.  
Za tímto účelem 
- budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, když  budete souhlasit s dalším 

uchováváním Vašich údajů v našich systémech, 
- zpracováváme Vaše kontaktní údaje (jako je Vaše adresa a e-mailová adresa), informace, které jste nám předložili 

v rámci předchozích žádostí o pracovní pozici (například Váš životopis), a shrnutí toho, jak jste si vedli v rámci 
předchozích žádostí o pracovní pozici v Naší společnosti. 

H. Dodržování předpisů  
V některých případech Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem zajištění dodržování platných 
právních předpisů. Jedná se například o povinnosti související s pracovně-právní legislativou, antidiskriminačními 
zákony nebo  daňovými předpisy. Na základě platných právních předpisů je někdy potřeba zpřístupnit Vaše osobní 
údaje správním nebo dozorovým orgánům. 
Za tímto účelem 
- zpracováváme Vaše osobní údaje pro zajištění dodržování zákonů a Vaše osobní údaje budeme zpracovávat 

výhradně v případě, že nám takovou povinnost ukládají platné právní předpisy, 
- zpracováváme informace: Vaše kontaktní údaje, datum narození, pohlaví, osobní stav, národnost, fotografie, 

rodné číslo, číslo OP nebo údaje z pasu, údaje o pracovní pozici, údaje o pracovním povolení, daňové údaje, 
platební údaje. 
 

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE? 
Naše společnost bude obecně uchovávat údaje Uchazečů pouze po dobu požadovanou pro příslušný obchodní účel, v 
rozsahu přiměřeně nezbytném pro splnění požadavků platných právních předpisů.  
Neprodleně po uplynutí příslušné lhůty pro uchovávání údajů, budou údaje: 

(i) bezpečně vymazány nebo zničeny, 
(ii) anonymizovány, 
(iii) předány do archivu (nebude-li to zakazovat zákon nebo platný plán skartace). 

 
4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?  

Přístup k Vašim osobním údajům v rámci Naší společnosti 
Zaměstnanci zapojení do příslušného náborového procesu mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, a to pouze v 
rozsahu nezbytném pro plnění jejich příslušných úkolů. Těmito zaměstnanci jsou například naši náboroví pracovníci, 
zaměstnanci oddělení lidských zdrojů a příslušný manažer.  
K Vašim osobním údajům mohou získat přístup i jiná kompetentní oddělení v rámci Naší společnosti, např. IT, 
personální oddělení, právní a compliance oddělení, avšak pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů.  
V některých případech mohou být Vaše osobní údaje předány do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany 
osobních údajů. Naše společnost však přijala opatření pro zajištění, že Vaše osobní údaje budou odpovídajícím 
způsobem chráněny na základě závazných podnikových pravidel (Binding Corporate Rules), která jsou platná napříč 
skupinou, k níž Naše společnost patří. 

 
5. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY? 

Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření, která zajistí zachování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních 
údajů. Zavedli jsme odpovídající technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodným 
a protiprávním zničením nebo náhodnou ztrátou, škodou, úpravou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, 
jakož i před všemi ostatními formami protiprávního zpracování (včetně nadbytečného shromažďování). 
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6. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVOJE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?  
Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům nebo přehled o nich a za určitých podmínek také právo na 
opravu anebo vymazání osobních údajů. Navíc máte právo požadovat omezení zpracování týkající se Vašich osobních 
údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo k přenositelnosti údajů.  
Pro uplatnění svých práv na ochranu soukromí nás prosím kontaktujte s použitím kontaktních údajů uvedených v 
závěrečné části tohoto prohlášení o ochraně údajů. Vezměte prosím na vědomí, že pro účely další komunikace Vás 
můžeme požádat o doplňující informace za účelem ověření Vaší identity.  

 

7. MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS? 
Udělený souhlas můžete vždy zase odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že toto odvolání souhlasu nebude mít 
retrospektivní dopad. Pro odvolání Vašeho souhlasu nás prosím kontaktujte s použitím kontaktních údajů uvedených 
v závěrečné části tohoto prohlášení o ochraně údajů.  

 

8. JAK VZNÉST STÍŽNOST? 
Máte-li stížnost ohledně používání Vašich osobních údajů Naší společností, můžete tuto stížnost vznést 
prostřednictvím kontaktní osoby, jejíž údaje jsou uvedeny v závěrečné části tohoto prohlášení. Vedle uplatnění 
stížnosti u Naší společnosti se můžete se svojí stížností také obrátit na dozorový orgán - Úřad pro ochranu osobních 
údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, https://www.uoou.cz/. 

 
9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? 

Máte-li dotazy ohledně způsobu, jak zpracováváme osobní údaje, přečtěte si prosím nejdříve toto prohlášení. V 
případě doplňujících dotazů prosím kontaktujte gdpr@primagas.cz a na dpo@shvenergy.com. 
 

 
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obsahem tohoto prohlášení a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely, 
v rozsahu a způsobem stanoveným v tomto prohlášení. 
 
 
Jméno a příjmení (čitelně): 
 
 
Datum narození: 
 
 
Bytem: 
 
 
Dne:  
 
 
Podpis: 

https://www.uoou.cz/
mailto:gdpr@primagas.cz
mailto:dpo@shvenergy.com

