
 
 

 

 

 

 

Odesláním svého životopisu (příp. jiným kontaktováním společnosti ACTHERM, spol s r.o. ohledně 

nabídky pracovního místa) potencionální zaměstnanec prohlašuje, že se seznámil s informacemi 

týkajícími se zpracování osobních údajů společností ACTHERM, spol. s r.o., se sídlem Tovární 5533,  

430 01 Chomutov , IČ 480 240 91 (dále jen „ACTHERM“) a byl informován o způsobu zpracování 

osobních údajů s čímž vyjadřuje svůj souhlas. 

 

Tím, že společnosti ACTHERM poskytnete Vaše osobní údaje, nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a 
správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od 
Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se 
zákonemč.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o 
některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i 
příslušných norem Evropské unie. 
 
Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve 
spojení s dalšími informacemi. 
 
Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat: 
• jméno/příjmení 
• adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa 
• emailová adresa 
• telefonní číslo 
• získané vzdělání 
• dosavadní pracovní praxi 
• požadavky na pracovní zařazení 
• další nepovinné údaje týkající se pracovní nabídky 
 
Vaše údaje budou zpracovávány za účelem vyhodnocení Vaší žádosti uchazeče o zaměstnání, zařazení do 
výběrového řízení a jednání o uzavření pracovní smlouvy.  
 
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu výběrového řízení na danou pracovní pozici a po dobu dalších tří 
měsíců po ukončení výběrového řízení. 
 
Berete na vědomí a byl jste poučen o Vašich zákonných právech, a to konkrétně: 
               • Právem přístupu ke svým osobním údajům 

               • Právem požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů pokud se domníváte nebo 
                     zjistíte, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho  
                     soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li       
                     Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování 
               • Právem svůj souhlas kdykoliv odvolat 

               • Právem podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu 
                     osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. 
 
V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vaších osobních údajů nás můžete kontaktovat písemně na 
nabor@acthermcv.cz. 

http://www.uoou.cz/
http://www.uoou.cz/

