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INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ UCHAZEČŮM O ZAMĚSTNÁNÍ

Oddíl 1 – Identita a kontaktní údaje správce údajů
V souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů budou vaše osobní údaje zpracovávány
níže uvedenou společností, u které se ucházíte o zaměstnání a která by v případě uzavření pracovní
smlouvy byla vaším zaměstnavatelem (“Správce” nebo “my”):
Aeskulab k.s., Evropská 2589/33b, 160 00, Praha 6, IČO: 604 70 488
AeskuLab Patologie, k.s., Evropská 2589/33b, 160 00, Praha 6, IČO: 497 09 101
CYGY s.r.o., Evropská 2589/33b, 160 00, Praha 6, IČO: 290 11 043
Cytologie Brno k.s., Evropská 2589/33b, 160 00, Praha 6, IČO: 018 18 996
GYN - CYT s.r.o., Evropská 2589/33b, 160 00, Praha 6, IČO: 281 18 511
IMUNOBACT s.r.o., Evropská 2589/33b, 160 00, Praha 6, IČO: 640 52 435
STAFILA k.s., Evropská 2589/33b, 160 00, Praha 6, IČO: 482 04 927

Oddíl 2 – Účel zpracování a právní základ
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro níže uvedené účely a v souladu s uvedeným právním
základem:
Účely
Právní titul
Posouzení vhodnosti uchazeče na danou Oprávněný zájem Správce na vyhodnocení
pozici
dovedností a schopností kandidáta na
nabízené pracovní místo a nutnost přijmout
nezbytná opatření před uzavřením pracovní
smlouvy
Databáze potenciálních uchazečů

Souhlas uchazeče

Nahrávání příchozích hovorů na bezplatné
lince Klientského centra

Oprávněný zájem
vyřízení požadavků

Správce

pro

zefektivnění

Oddíl 3 – Profilování
Nepoužije se – k profilování nedochází

Oddíl 4 – Nepřímé shromažďování údajů
Vaše osobní údaje budou také shromážděny nepřímo z různých zdrojů:
Kategorie nepřímo
nashromážděných osobních údajů
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Identifikační údaje
Profesní kontaktní údaje

Náborové agentury,
bývalý
zaměstnavatel

Internetové stránky

Oddíl 5 – Kategorie příjemců osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům:
-

pokud to daná pracovní pozice vyžaduje, v rámci skupiny AeskuLab, potažmo Unilabs,
oprávněnému personálu, který má na starosti inzerci a nábor zaměstnanců (personální a
mzdové oddělení - HR). Údaje jsou poskytnuty vašemu potenciálnímu nadřízenému.

Oddíl 6 – Doba uchovávání údajů
Vaše osobní údaje poskytnuté nebo jinak získané v rámci výběrového řízení jsou uchovávány a
zpracovávány po dobu probíhajícího výběrového řízení na danou pozici.
Pokud bude následně mezi vámi a Správcem podepsána pracovní smlouva, budou osobní údaje
uchovávány po celou dobu trvání pracovního poměru a po jeho ukončení po zákonem stanovenou
dobu. Pokud jste ve výběrovém řízení neuspěl/a, budou vaše osobní údaje buď neprodleně
vymazány nebo, pokud nám udělíte svůj souhlas, můžete být zařazen/a do naší databáze pro
případnou možnou spolupráci v budoucnu.
V případě udělení souhlasu se zařazením do databáze potenciálních uchazečů, budou Vaše osobní
údaje uchovány v naší databázi po dobu 2 let.

Oddíl 7 – Předávání osobních údajů
Vzhledem k mezinárodnímu rozměru skupiny AeskuLab, potažmo Unilabs, mohou být vaše osobní
údaje v odůvodněných případech předány do zemí mimo Evropskou unii, které Evropská komise
uznává jako země, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Takovou zemí je například Švýcarsko,
které je sídlem centrály.

Oddíl 8 – Práva subjektů údajů
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte následující práva:
-

Právo na přístup, které můžete uplatnit prostřednictvím žádosti o výpis zpracovávání vašich
osobních údajů;

-

Právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné a právo na
omezení zpracování svých osobních údajů;

-

Právo na výmaz svých osobních údajů v případech, kdy jsou vaše údaje zpracovávány na
základě vašeho souhlasu, plnění smlouvy, jíž jste stranou a našich oprávněných zájmů;

-

Právo na přenositelnost údajů v případech, kdy jsou vaše údaje zpracovávány na základě
vašeho souhlasu a/nebo plnění smlouvy, jíž jste stranou;

-

Právo vznést námitku na základě své konkrétní situace proti zpracovávání vašich osobních
údajů v případech, kdy jsou vaše údaje zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů.
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Oddíl 9 – Prostředky výkonu práv
Svá práva dle oddílu 8 můžete uplatnit zasláním žádosti na následující e-mail: d
 po@unilabs.com

Oddíl 10 – Právo podat stížnost úřadu na ochranu údajů
Máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, a to buď v členském státě vašeho
obvyklého pobytu, v místě výkonu práce nebo v místě, v němž mělo dojít k porušení GDPR. V České
republice je jím Úřad pro ochranu osobních údajů.

Oddíl 11 – Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection
Officer)
dpo@unilabs.com
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