UMOŽŇUJEME PŘÍRODĚ PRODUKOVAT TO NEJLEPŠÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O PRÁCI
ve společnosti TIMAC AGRO CZECH s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů
Ochrana soukromí a osobních údajů je pro nás velice důležitá, proto osobní údaje zpracováváme striktně důvěrným
způsobem a v souladu s účinnou právní úpravou ochrany osobních údajů, tj. zejména 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 jen „GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
Společnost TIMAC AGRO CZECH s.r.o. Vám tímto v souladu s článkem 13 GDPR poskytuje základní informace o
zpracování Vašich osobních údajů, které jsou nezbytné pro zařazení do databáze uchazečů Společnosti, zasílání
nabídek práce, zařazení do výběrového řízení, jednání o uzavření pracovní smlouvy (dohody o provedení práce,
dohody o pracovní činnosti).

Kdo je správce osobních údajů?
Správcem osobních údajů je společnost TIMAC AGRO CZECH s.r.o., se sídlem U Nákladového nádraží 8, 130 00
Praha 3, IČO: 26981939 (dále jen „Společnost“).

Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme, pro jaký účel a z jakého právního titulu?
Společnost zpracovává Vaše osobní údaje uvedené v životopisu, motivačním dopisu či jiném dokumentu, který jste
nám poskytli. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání, předchozí pracovní
zkušenosti, informace o řidičském oprávnění, o bezúhonnosti, znalost cizích jazyků a informace o jiných
dovednostech, údaje o zdravotním stavu atp.
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zařazení do databáze uchazečů, zaslání vhodné pracovní nabídky,
zařazení do výběrového řízení, jednání o uzavření pracovní smlouvy (dohody o provedení práce, dohody o pracovní
činnosti), komunikace s uchazečem.
Zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu se zpracováním, který byl projeven zasláním
životopisu, motivačního dopisu či jiného obdobného dokumentu.

Jak jsou Vaše údaje zabezpečeny?
Nakládání s Vašimi osobními údaji probíhá v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
Zpracováváme Vaše osobní údaje manuálně i automatizovaným způsobem, přičemž klademe velký důraz na
technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na elektronickém
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úložišti. Přístup k úložišti je chráněn heslem. V rámci Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze ti
zaměstnanci a členové orgánů Společnosti, kteří s nimi potřebují bezprostředně nakládat. Společnost zaručuje, že
pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností
opatření, která je možné po Společnosti rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k
poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.
Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Veškeré osoby, které mají přístup k Vašim
osobním údajům, jsou vázány povinností mlčenlivosti.

S kým mohou být osobní údaje sdíleny?
Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s mateřskou společností Group Roullier a jejími dceřinými společnostmi.

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje uchovávat?
Vaše osobní údaje bude Společnost uchovávat nejdéle po dobu 3 let od poskytnutí osobních údajů, nedojde-li
v této době k uzavření pracovněprávního vztahu. Následně budou osobní údaje anonymizovány a využívány
výlučně ke statistickým účelům.

Nechcete-li, aby Společnost zpracovávala Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním.
Pro odvolání souhlasu využijte prosím kontaktní údaje uvedené níže.

Jaká jsou Vaše práva související se zpracováním osobních údajů?
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním
Vašich osobních údajů a dále máte následující práva, která můžete uplatnit přímo u Společnosti za využití
kontaktních údajů uvedených níže:
-

Právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;

-

Právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

-

Právo podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů;

-

Právo na výmaz osobních údajů;

-

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

O opatřeních, která na základě Vaší žádosti přijmeme, Vás budeme informovat bezodkladně, nejpozději do
jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Tyto informace naleznete na www.cz.timacagro.com v sekci „Kariéra“.
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V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad, zpracování osobních údajů nebo uplatnění Vašich výše
uvedených práv nás můžete kontaktovat zde:
TIMAC AGRO CZECH s.r.o.
Sídlo: U Nákladového nádraží 8, 130 00 Praha 3
IČO: 26981939
e-mail: contact@cz.timacagro.com
telefonní číslo: (+420) 602 541 016
internetové stránky: www.cz.timacagro.com
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