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Naše společnost

    

      

           

     

  

 

 
S čím souhlasíš, když nás kontaktuješ
 

 
        

          

             

Jakými předpisy se řídíme

Tím, že nám poskytneš své osobní údaje, nám uděluješ svůj souhlas s 

jejich zpracováním a správou k účelům a za podmínek, které popisujeme 

níže. Všechny tvé osobní údaje, které obdržíme přímo od tebe, tak 

shromáždíme, uložíme a použijeme v souladu s platnými právními 

předpisy, a to zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) (dále jako „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“). 

 

 

       
          

             

      
            

      
  

      
         

informacemi o zpracování osobních údajů (ty najdeš níže) a souhlasíš s 
    

     
            

      
 

tím, jak s tvými údaji zacházíme.

     
         

       
    

       
         

      
    

ODBBK s. r. o.
Sídlo: Prvního Pluku 144/14, 186 00, Praha 8
IČ: 08906386, sp. zn. C 326058/MSPH vedená u Městského 
soudu v Praze Zastoupena: Lukášem Vaškem, jednatelem 
společnosti Dále jen „Oh Deer“

Odesláním svého životopisu, příp. jiným kontaktováním
Oh Deer ohledně nabídky práce prohlašuješ, že ses seznámil s
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Co konkrétně jsou osobní údaje

         

             

        

        

 

   >  jméno/příjmení,

   >  adresu trvalého bydliště, město, PSČ / korespondenční adresu,

   >  e-mailovou adresu / telefonní číslo,

   >  CV,

   >  dosažené vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti,

   >  požadavky na pracovní zařazení

   >  a další nepovinné údaje týkající se pracovní nabídky.

 

          

          

 

 

Jak tvé osobní údaje zpracováváme
 

 
          

         

           

        

       

 

Tvé osobní údaje zpracováváme po dobu výběrového řízení na danou 

pracovní pozici a dále si je bezpečně uchováváme po dobu 3 let, 

abychom tě mohli kontaktovat s novou pracovní nabídkou, která by tě 

podle nás mohla zajímat.

 

Osobní údaje jsou všechny informace, které tě mohou identifikovat 
jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími 
informacemi. Oh Deer  v rámci výběrového řízení zpracovává veškeré 
informace, které nám jako kandidát poskytneš, a to zejména:

Kromě zaslaných údajů smíme v rámci výběrového řízení ověřit tvou 
kvalifikaci i z veřejně přístupných zdrojů .

Tvé údaje budeme zpracovávat v papírové i elektronické podobě za 
účelem vyhodnocení tvé žádosti uchazeče o zaměstnání, zařazení do 
výběrového řízení a jednání o uzavření pracovní smlouvy. Tvé osobní 
údaje zpřístupníme jednotlivým pracovníkům v rámci Oh Deer, které 
rozhodují o výběru pro danou pracovní pozici.



Seznam se se svými právy
 

Bereš na vědomí a byl jsi poučen o těchto svých zákonných právech: 

 

   >  právo přístupu ke svým osobním údajům,

   >  právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování 

osobních údajů, pokud se domníváš nebo zjistíš, že my nebo námi 

pověřené třetí osoby provádíme zpracování osobních údajů, které je 

v rozporu s ochranou tvého soukromého a osobního života nebo 

v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li tvé osobní 

údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování nebo již nejsou 

splněny podmínky pro jejich další zpracování, a to v souladu s příslušnými 

ustanoveními článku 16, 17 a 18 Nařízení,

   >  právo svůj souhlas kdykoliv odvolat,

   >  právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u 

Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 

7, www.uoou.cz.

Neváhej se nám ozvat
 

 
        

    

 

 

Máš jakékoliv dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů? 
Kontaktuj nás na info@ohdeerbakery.cz.
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