
GDPR 
Reakcí na námi inzerovanou volnou pracovní pozici nám svěřujete své osobní údaje, které 
jsou pro nás velmi cenné a podle toho s nimi zacházíme. Prosíme, přečtete si pozorně, jak k 
ochraně osobních údajů přistupujeme. 
 
Naše společnost Codeo s.r.o., se sídlem Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 - Běchovice, IČ: 
06069100 se tímto stává Správcem Vašich osobních údajů. 
 
KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME 
 
Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo z veřejných zdrojů (registrů a jiných veřejných 
databází a evidencí a z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama 
umístil/a) a od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních 
údajů a se kterými spolupracujeme, (např. od pracovních portálů atp.). 
 
Nejčastěji zpracováváme Vaše osobní údaje, jako je jméno, telefonní a emailový kontakt, 
bydliště. Ve svých životopisech uvádíte další informace o Vaší osobě a jejich rozsah nejsme 
schopni ovlivnit. Nelze tedy přesně vyjmenovat všechny osobní údaje, které se k nám 
dostanou. 
 
Obecně dochází ke zpracování následujích osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum 
narození, fotografie, email, telefonní číslo, oblast působení, dosažená praxe, jazykové 
dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy. 
 
Zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu bude probíhat jen za předpokladu, že s 
nimi vyslovíte souhlas. Pokud se ucházíte výhradně o jednu pracovní pozici v jednom 
konkrétním výběrovém řízení, pak je jeho souhlas se zpracováním osobních údajů za výše 
uvedeným účelem a ve výše uvedeném rozsahu dán implicitně (mlčky) předáním životopisu 
nebo poptávkou po nabízené pracovní pozici. 
 
 
JAK S OSOBNÍMI ÚDAJI NAKLÁDÁME 
 
Vaše osobní údaje používáme výhradně k našemu náborovému procesu na volná pracovní 
místa našich klientů.  
 
Pokud nám udělíte souhlas, budeme využívat reference předchozích zaměstnavatelů. Za 
účelem vyhledání a zprostředkování zaměstnání předáme životopisy, motivační dopisy nebo 
jiné dokumenty obsahující vaše osobní údaje (ve výše uvedeném rozsahu) potenciálním 
zaměstnavatelům, a to za předpokladu, že k tomuto předání poskytnete svůj souhlas. 
 
Osobní údaje zpracovávané Zprostředkovatelem podle této informace mohou být dále 
zpřístupněny pouze oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li 
pro to splněny podmínky uvedené v Zákoně či dalších právních předpisech. 
 
JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME 
 
Přijímáme veškerá technická a organizační opatření, abychom zabezpečili Vaše osobní údaje 
v souladu se Zákonem nebo s jinými závaznými právními přepisy. Přijali jsme taková 



organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému či nahodilému přístupu k Vašim údajům, 
k jejich změně, zničení či ztrátě, či neoprávněným přenosům. 
 
Jsme vázáni mlčenlivostí a digitálně i fyzicky chráníme Vaše osobní údaje proti zneužití. 
 
NA CO MÁTE PRÁVO 
 

• vzít svůj souhlas kdykoli zpět; 
• na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás Správce zpracovává; 
• vyžádat si u Správce opravu Vašich osobních údajů; 
• požadovat po Správci výmaz Vašich osobních údajů, nejsou-li potřebné pro účely, pro 

které byly shromážděny či jinak zpracovávány; 
• požadovat po Správci omezení zpracování Vašich osobních údajů; 
• máte právo na přenositelnost osobních údajů k jinému poskytovateli služeb; 
• máte práno vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, 

neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují 
nad Vašimi právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních 
nároků 

• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 
V případě, že byste rádi uplatnili některé z Vašich práv, pište na info@codeo-it.cz. 
 
Tímto Vám děkujeme za Váš čas strávený prostudováním těchto zásad. K Vašim osobním 
údajům budeme vždy přistupovat korektně, s úctou a v souladu s GDPR. 
 
Zdraví, 
Codeo tým 



 


