Informace o zpracování osobních údajů
uchazeče o zaměstnání

1) Jaký je účel tohoto dokumentu
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout uchazečům o zaměstnání informace o podmínkách, za nichž
bude prováděno zpracování poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v textu tohoto dokumentu o „nás“
nebo o „naší společnosti“, je tím míněna společnost Plzeňská teplárenská, a.s. viz bod 4 (dále také
Společnost).
2) Odpovídám na inzerát pracovního místa, ucházím se o pozici a poslal jsem svůj životopis. Co
se bude dít s mými daty uvnitř Plzeňské teplárenské, a.s.?
Správcem Vašich dat jsou výhradně určení zaměstnanci naší Společnosti.
V praxi se většinou jedná o personalistu a potenciálního přímého nadřízeného.
Osobní údaje zpracováváme pouze:
- za účelem výběrového řízení na konkrétní inzerovanou pozici
- po dobu výběrového řízení, než najdeme vhodného uchazeče.
V praxi to znamená, že budou data uchazečů (osobní údaje) uložena a zpracovávána nejdéle po dobu
1 roku. Potom budou smazána nebo skartována.
3) Budou moje data někam předávána, nebo dojde při zpracování k automatizovanému
rozhodování?
Nikoliv. Získaná data (životopis) zpracovávají jen a pouze pověření zaměstnanci naší Společnosti
a nejsou a nebudou předávána do jiných dceřiných společností ani do zahraničí.
Při zpracování osobních údajů uchazečů ve Společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování.
4) Kdo moje osobní data zpracovává?
Správcem osobních údajů, odpovědným za zpracování osobních údajů, je společnost Plzeňská
teplárenská, a.s.., Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň, IČ:49790480, DIČ: CZ49790480, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392., tel: +420 377 180 111, email: inbox@plzenskateplarenska.cz, www.pltep.cz (dále jen Společnost).
V záležitosti zpracování osobních údajů nás kontaktujte na telefonu +420 377 180 380, případně na
emailu osobni.udaje@plzenskateplarenska.cz.
Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen nařízení, nebo GDPR)
5) Zaslal jsem do Společnosti svůj životopis.
Předpokládáme, že pokud nám zašlete životopis, přejete si, abychom s Vašimi údaji pracovali.
Právnicky řečeno došlo k předání osobních dat za účelem uzavření smlouvy na žádost subjektu.
Po zaslání životopisu budete kontaktováni odpovědnou osobou personálního oddělení, abychom si
ujasnili, jak dlouho můžeme zpracovávat osobní data z Vašeho životopisu.
6) Vyhraji výběrové řízení, co se stane s mým životopisem
V případě výhry ve výběrovém řízení s Vámi bude uzavřena pracovní smlouva a budeme tak Vaše data
zpracovávat dál a to na základě plnění smlouvy a jednání směřující k uzavření smlouvy na žádost
subjektu údajů.
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7) Nebudu vybrán na volné pracovní místo, co se stane s mými daty?
Data ze životopisu zpracováváme jen pro účel výběrového řízení a uchováváme jen po nezbytně
dlouhou dobu, tedy do ukončení výběrového řízení. Nebudete-li vybrán na pozici, pak Vaše osobní
údaje budou vymazány a skartovány a to ihned po ukončení výběrového řízení. Nebojte, nebudeme
Vám zasílat žádné marketingové dopisy ani reklamy.
8) Jaká mám jako uchazeč o zaměstnání práva?
Máte následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit:
• právo na přístup k osobním údajům,
• právo na opravu, resp. doplnění,
• právo na výmaz,
• právo na omezení zpracování,
• právo na přenositelnost údajů,
• právo vznést námitku,
• právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či
• obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
9) Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit?
Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše
společnost. Kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 4).
10) Jak postupovat, pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo
k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů?
V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.
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