Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uchazeč o zaměstnání
Tímto uděluji svůj svobodný, dobrovolný a výslovný souhlas společnosti CEE Logistics
a.s., IČO: 241 35 291, se sídlem Doubravice 106, 533 53 Pardubice, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl oddíl B,
vložka 3413 („správce“ či „společnost“), která bude jako správce zpracovávat mé
osobní údaje v následujícím rozsahu a k následujícímu účelu.
I.
1.
2.

Tento souhlas je udělován v rámci výběrového řízení na pracovní pozici ve společnosti
správce.
Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu uchazeč o zaměstnání sám poskytne ve
svém životopise nebo v rámci přijímacího pohovoru či v souvislosti s ním (dále jen jako
„osobní údaje“).
II.

1.

2.

Předmět souhlasu

Účel a doba zpracování

Správce zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání za účelem jeho kontaktování
v budoucnu v případě, že by uchazeč o zaměstnání nebyl na poptávanou pozici v rámci
probíhajícího výběrového řízení u společnosti vybrán a ve společnosti by se uvolnilo pracovní
místo, na které by byl vhodným kandidátem. Právním základem pro uvedené zpracování je
tento souhlas se zpracováním osobních údajů.
Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu po dobu
1 roku od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání subjektem.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním sdělení o případném novém
výběrovém řízení pro uchazeče o zaměstnání na vhodnou pozici dle těchto podmínek uděluji
dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo jej kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu
personal@ceelogistics.cz nebo kontaktováním správce na výše uvedené adrese písemně. Na
uvedených adresách je rovněž možné správce kontaktovat pro více informací či v případě
pochybností.
Potvrzuji, že jsem byl před udělením souhlasu informován o zpracování osobních údajů,
včetně práv, která mi v této souvislosti náleží, prostřednictvím prohlášení o zpracování
osobních údajů.
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