Prohlášení o zpracování osobních údajů
Uchazeč o zaměstnání
Společnost CEE Logistics a.s., IČ: 241 35 291, se sídlem Doubravice 106, 533 53
Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 3413 (dále jen „správce“ nebo „společnost“) zpracovává
osobní údaje uchazečů o zaměstnání jako správce osobních údajů. Protože
společnost bere ochranu osobních údajů uchazečů vážně, poskytuje jim toto
prohlášení týkající se zpracování osobních údajů.
Společnost zpracovává osobní údaje, které uchazeč o zaměstnání sám poskytne ve
svém životopise nebo v rámci přijímacího pohovoru či v souvislosti s ním 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.
Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu uchazeče o zaměstnání se
zpracováním osobních údajů, a to po dobu 1 roku od udělení souhlasu nebo do jeho
odvolání uchazečem.
Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník kdykoliv bezplatně
odvolat písemně na výše uvedené adrese společnosti nebo zasláním e-mailu na emailovou adresu personal@ceelogistics.cz Zákonnost zpracování osobních údajů
před odvoláním souhlasu tím nebude dotčena. Poskytnutí osobních údajů není
zákonným ani smluvním požadavkem.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má uchazeč následujícího práva:
-

právo na přístup k osobním údajům,
právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů,
právo na výmaz osobních údajů za určitých podmínek,
právo na omezení zpracování osobních údajů,
právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají, a které poskytl správci,
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně
profilování,
právo podat stížnost dozorovému úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
právo vznést námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.

Poskytnuté osobní údaje budou dále zpřístupněny oprávněným zaměstnancům
společnosti.
Více informací o zpracování osobních údajů prováděných společností, včetně
souvisejících práv, která náleží uchazečům o zaměstnání, je k dispozici na vyžádání
kontaktováním správce písemně prostřednictvím výše uvedené adresy či e-mailové
adresy.
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