Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče
o pracovní pozici v Rödl & Partner
1.

Úvod

Těší nás, že máte zájem o naši společnost a že jste se ucházel/a či ucházíte o místo u nás. Rádi bychom Vás
tímto informovali o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaším zájmem o pracovní
místo či jinou pozici. Vezměte prosím na vědomí i informace k ochraně osobních údajů, které naleznete na
našich webových stránkách.

2.

Kdo jsme a jaké je naše postavení ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů?

Jednotlivé společnosti skupiny Rödl & Partner v České republice jsou členy celosvětového koncernu
Rödl & Partner, kdy v rámci České republiky patří do této skupiny mimo jiné také:







Rödl & Partner Audit, s.r.o.
Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
Rödl & Partner Tax, k.s.
Rödl & Partner, k.s.
Rödl & Partner Optimus Consult a.s.
Rödl & Partner Consulting, s.r.o.

Všechny tyto společnosti mají společné sídlo na adrese Platnéřská 2, 110 00 Praha 1 – Staré Město.
Ve vztahu k Vašim osobním údajům je příslušná společnost skupiny Rödl & Partner, u které se ucházíte o
pracovní či jinou pozici, v právním postavení správce osobních údajů (dále též dále jako „Správce“,
„zaměstnavatel“ nebo „společnost“). Naopak Vy, jakožto uchazeči, kteří nám předáváte své osobní
údaje, jste subjekty údajů.

3.

V souladu s jakými právními předpisy zpracováváme Vaše osobní údaje?

Správce zpracovává osobní údaje uchazečů na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména
s:
1. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a
2. 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 také jen „Nařízení“).
Osobní údaje jsou vždy zpracovávány pro určité účely, a to i způsoby a prostředky zpracování, které vždy
odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.
Tato Informace o zpracování osobních údajů uchazečů obsahuje jednak transparentní informace dle článků
13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení.
Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů uchazečů. V tomto směru přijal potřebná
organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů upravených
ve vnitřních předpisech Správce.

4.

Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?

Uchazeči mají právo se na Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany jejich osobních
údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:





písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce: Platnéřská 2, 110 00 Praha 1;
elektronicky na e-mailovou adresu: data-protection@roedl.com;
telefonicky na tel. čísle: +420 236 163 111;
osobně v HR oddělení – Ing. Zuzana Hošková, Senior Associate, HR manager.
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5.
Jaké osobní údaje budeme od Vás jako uchazeče potřebovat, a jak je budeme
zpracovávat?
Rozsah zpracování osobních údajů
Co do rozsahu Správce zpracovává následující osobní údaje uchazečů, resp. jejich kategorie (dále jen
„uchazeči“):
a)

identifikační údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa, kontaktní adresa;
Uvedené osobní údaje jsou nezbytným předpokladem k tomu, abychom Vás kontaktovali
za účelem sjednání pohovoru a souvisejících činností v rámci výběrového řízení.

b) popisné údaje: stupeň vzdělání, titul, předchozí praxe, odborné znalosti, informace o trestní
bezúhonnosti, informace o průběhu výběrového řízení;
Uvedené osobní údaje nutným předpokladem k provedení výběrového řízení a posouzení
vhodnosti Vás jakožto uchazeče na příslušnou pozici.
c)

6.

osobní fotografie – pokud nám ji dobrovolně poskytnete, např. jako součást Vašeho životopisu.
Předložení fotografie předem nevyžadujeme, preferujeme osobní setkání. V případě Vaší návštěvy
na pobočce v Brně zpracováváme také kamerové záznamy (viz bod 9 níže).

Kdo další zpracovává Vaše osobní údaje?

Zpracovatelé a další příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme vždy na příslušné pobočce pomocí technických a IT prostředků, které jsou
zpravovány a zabezpečovány IT oddělením Rödl & Partner v Praze a IT oddělením Rödl & Partner GmbH
v Norimberku, Německo. Společné HR oddělení je pak vedeno v rámci společnosti Rödl & Partner Audit,
s.r.o. v České republice.
V případě Vašeho souhlasu mohou být Vaše osobní údaje předány jiné společnosti skupiny Rödl a Partner
v České republice, pokud by se zde nacházela jiná pro Vás vhodná pozice.

7.

Za jakými účely a na základě jakých právních titulů zpracováváme Vaše údaje?

Účely zpracování osobních údajů
Správce zpracovává vybrané osobní údaje uchazečů za následujícími účely:






provedení výběrového řízení na vybranou pozici, posouzení vhodnosti uchazeče;
ochrana majetku zaměstnavatele a bezpečnosti osob (kamerový systém na pobočce v Brně);
posouzení vhodnosti uchazeče na jinou pozici po skončení výběrového řízení (v případě souhlasu);
předání osobních údajů jiné společnosti v rámci skupiny Rödl & Partner v České republice (v případě
souhlasu);
hájení právních zájmů Správce v případném právním sporu s uchazečem.

Právní tituly zpracování osobních údajů:
Právními tituly ke zpracování osobních údajů uchazečů ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora
uvedeným účelům zpracování jsou:




jednání vedoucí k uzavření smlouvy / plnění smlouvy;
oprávněné zájmy Správce;
souhlas subjektu údajů (v případě uchovávání osobních údajů po skončení výběrového řízení a
případně předání jiné společnosti skupiny Rödl & Partner v České republice).
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8.

Jakými způsoby a prostředky zpracováváme Vaše údaje?

Osobní údaje uchazečů jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky: manuálně
v tištěné podobě (spisová složka) či v elektronické podobě (např. e-mailová korespondence, poskytnuté
životopisy v elektronické formě apod.).
Správce nepoužívá Vaše osobní údaje k profilování ani k automatizovanému individuálnímu rozhodování.

9.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchazečů jsou Správcem uloženy pouze po nezbytnou dobu, kdy trvá účel a právní titul
zpracování, zásadně po dobu trvání výběrového řízení, případně na základě oprávněného zájmu po dobu
vedení soudního sporu v souvislosti s výběrovým řízením.
Pokud v rámci přijímacího řízení získáte dané místo, jsou Vaše údaje použity pro sjednání příslušného
smluvního vztahu s naší společností.
V případě Vašeho výslovného souhlasu, který je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, můžeme
uchovávat Vaše osobní údaje po dobu 2 let po skončení výběrového řízení, abychom Vás mohli kontaktovat
v případě, že by se pro Vás objevila jiná vhodná pracovní pozice u naší společnosti nebo v rámci společností
skupiny Rödl & Partner v České republice.

10.

Na pobočce v Brně je používán kamerový systém, co to znamená pro Vás z hlediska
ochrany osobních údajů? A jak je to s kamerami v pražském sídle?

Kamerový systém je provozován v objektech pobočky Správce na adrese: Květná 178/34, 603 00 Brno, a
to jako systém vybavený funkcí obrazového záznamu.
Kamerový systém je tvořen celkem 2 kamerami, které jsou umístěny ke kontrole a monitoringu následujících
prostor: vstup/vjezd do areálu a vchod do budovy.
Kamerový systém je Správcem provozován za následujících podmínek:









účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnosti osob;
právní titul: oprávněné zájmy správce;
bez souhlasu subjektů údajů;
dotčené subjekty údajů: zaměstnanci, dodavatelé, externí spolupracovníci, uchazeči a další fyzické
osoby, které se zdržují v prostorách pobočky (návštěvy);
kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy (obličeje, postavy);
místo uložení záznamů: přímo na pobočce;
doba zpracování/uchovávání záznamů: 2 dny ode dne pořízení záznamu;
technické zabezpečení systému a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů,
záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění.

Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami, které
obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.
Pokud nás navštívíte v našem sídle v Praze, můžete být snímáni kamerami v rámci prostor (areálu), kde se
sídlo nachází, tj. kamerami u hlavního vjezdu do areálu v rámci komplexu budov Platnéřská 1–6, případně i
kamerami umístěnými jinde v rámci komplexu. Správcem osobních údajů v takovém případě není Správce,
ale Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. Správci nejsou takové záznamy poskytovány.
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11.

Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů? Co vše po nás můžete chtít?

Uchazeči jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:








Právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých
osobních údajů.
Právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně. V návaznosti na takovou
žádost opravu či aktualizaci provedeme.
Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“). Pokud je to z hlediska právních
předpisů na ochranu osobních údajů možné a přípustné, vymažeme na Vaši žádost Vaše osobní
údaje námi zpracovávané. Upozorňujeme však, že v některých případech to nebude zcela možné,
neboť např. budeme oprávněni uchovávat některé Vaše osobní údaje z důvodu plnění smlouvy,
dodržování povinností dle platných právních předpisů nebo z důvodu oprávněného zájmu.
V každém konkrétním případě Vám náš postup rádi vysvětlíme.
Právo na omezení zpracování osobních údajů znamená např., že na Vaši žádost, pokud bude
oprávněná, můžeme některé Vaše údaje přestat zpracovávat nebo, že omezíme přístup k nim.
Právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů, kdy na Vaši žádost, pokud to
bude v daném případě oprávněná a bude-li to technicky možné, Vám můžeme Vaše zpracovávané
osobní údaje předat v určitém formátu, abyste je mohli přenést k jinému správci údajů.
Právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů, pokud budete mít dojem,
že zpracováváme Vaše údaje v rozporu s právními předpisy.

Všechna tato práva můžete realizovat tak, že nás budete kontaktovat dle bodu 3 této Informace.
Vedle toho máte jako subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů, adresa sídla: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.
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