
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze 
uchazečů 

Zaškrtnutím pole „Souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů“ uděluji svůj výslovný souhlas 
s tím, aby společnost Job Solution a.s., se sídlem Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10, 
IČO: 05128447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
21621, jako správce osobních údajů (dále jen „Společnost“ nebo „Správce“) v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační 
společnosti, a dle NAŘÍZENÍ 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, v platném znění (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto mé osobní 
údaje:  

−  jméno a příjmení  
−  e-mailovou adresu  
−  telefonní číslo  
−  adresu bydliště  
−  datum narození  
−  informace o mé kvalifikaci a nejvyšším dosaženém vzdělání, včetně kopie dokladu o vzdělání  
−  pracovní zkušenosti a náplň práce  
−  fotografii (je-li v životopisu obsažena)  
−  informace o ŘP, sk. B, nebo VZV - aktivní řidič  
−  kurzy a školení, které jsem absolvoval/a  
−  jazyky a jejich úroveň  
−  mzdové očekávání  
−  preferovaná lokalita místa výkonu práce  
−  pozice, o kterou mám zájem  
−  výše úvazku, o který má zájem  
−  datum možného nástupu  
−  a další údaje týkající se mé osoby a uvedené v mém životopise,  

které jsem poskytl/a za účelem zprostředkovávání zaměstnání, nebo které jsou o mně veřejně 
dostupné na příslušných sociálních (internetových) sítích, a to především za účelem jejich zařazení do 
evidence uchazečů o zaměstnání, vyhodnocování a zpřístupnění zaměstnavatelům za účelem nabídky 
pracovní pozice a případného zaslání nabídky práce nebo informace o konání výběrového řízení na e-
mailové adresy uvedené v životopise a souvisejících služeb Správce (dále jen „Účel zprostředkování 
zaměstnání“) v souladu s Nařízením a dle níže uvedených podmínek.  

Tento souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a se zařazením do databáze pro Účely 
zprostředkování zaměstnání uděluji na dobu 3 let.  

Udělením tohoto souhlasu beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů, kde jsou kromě jiného 
rovněž uvedeny kategorie příjemců osobních údajů. 

Společnost Job Solution a.s., si Vás dále dovoluje informovat, že:  

−  Správce zpracovává uvedené osobní údaje za účelem zasílání informací o aktuálních 

nabídkách práce. 



−  Zpracování osobních údajů je prováděno v prostorách provozovny Správce automatizovaně 

prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a/nebo manuálně formou kartotéky, a to 
jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce nebo ve spolupráci s externím zpracovatelem. 
V takovém případě bude mít zpracovatel přístup k osobním údajům jen po dobu nezbytně 
nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

−  Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Udělení souhlasu si můžete kdykoliv rozmyslet a vzít jej 

bezplatně zpět. Můžete tak učinit jakýmkoliv způsobem, zejm. e-mailem zaslaným na 
info@jobsolution.cz nebo písemně dopisem zaslaným na adresu Za zastávkou 373, Dolní 
Měcholupy, 111 01 Praha 10. Odvolání souhlasu bude mít za následek smazání všech Vašich 
osobních údajů, které nemá naše Společnost povinnost dle jiného právního předpisu 
archivovat nebo které nezpracováváme za účelem chránění našich práv. Odvoláním není 
dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.  

−  Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, aby s nimi samy nakládaly jinak, než 

jste odsouhlasil/a výše.  

−  Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Případní zpracovatelé i jejich 

výpočetní technika (servery, cloudy atd.) se budou nacházet v EU.  

−  V souladu s čl. 15, 16 a 17 Nařízení máte zejména právo požadovat po Správci informaci, 

jaké osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány, požadovat po Správci přístup k osobním 
údajům Subjektu údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, právo vznést námitku proti 
zpracování Vašich osobních údajů, právo požadovat po Správci výmaz výše uvedených údajů, 
pokud k jejich dalšímu zpracování neexistuje žádný jiný oprávněný zájem ze strany Správce, 
právo na omezení zpracování, tzv. právo na přenositelnost, tj. právo požadovat od Správce 
získání svých osobních údajů, jež jste mu poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu, jakož i právo kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich 
osobních údajů nebo neplnění povinností Správce plynoucích z Nařízení k Úřadu na ochranu 
osobních údajů (www.uoou.cz).  

−  Poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce 

zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku 
a používá taková bezpečností opatření, která je možno po Správci 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.  

−  Správce můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@jobsolution.cz či písemně na adrese 

Za zastávkou 373, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10.  

−  Další informace o zpracování osobních údajů společností Job Solution a.s., a Vašich právech 

naleznete na webových stránkách společnosti https://www.jobsolution.cz  

Správce Vás, jako uchazeče o zaměstnání, poučuje, že poskytnutí tohoto souhlasu ke zpracovávání 
osobních údajů za Účelem zprostředkování zaměstnání je dobrovolné. V případě odmítnutí poskytnutí 
souhlasu se zpracováním osobních údajů Vás nemůžeme jako uchazeče o zaměstnání zaevidovat do 
příslušné databáze Správce a nelze tak získat nabídky pracovních pozic příslušných zaměstnavatelů. 


