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Informace o zpracování osobních údajů 
při provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst 
 

Jsme rádi, že máte zájem pracovat v naší firmě. Ještě předtím, než nám o sobě něco sdělíte, tak bychom naopak 
my rádi poskytli Vám několik stručných informací o zpracování osobních údajů při provádění výběrových řízení.  

Shrnutí v jednom odstavci (pro ty, co nechtějí číst nezáživné právní texty): 

S osobními údaji budeme zacházet jenom my, tedy společnost OR-CZ spol. s r.o.  Nikomu jinému Vaše údaje 
nebudeme předávat. Údaje budeme používat za účelem organizace a pořádání výběrového řízení na obsazení 
pracovní pozice, na kterou se k nám hlásíte. Při tom budeme využívat vaše identifikační a kontaktní údaje, a 
samozřejmě pak také údaje o Vašem vzdělání nebo pracovních zkušenostech. Pro zacházení s Vaším životopisem 
a zařazení do výběrového řízení Vás požádáme o souhlas se zpracováním osobních údajů. Ten je pro Vás 
dobrovolný a kdykoli odvolatelný. Jen mějte na paměti, že pokud ho odvoláte v průběhu výběrového řízení,  pak 
nebudeme řízení pro Vás moci řádně dokončit. Zacházet s osobní údaje budeme jen po dobu trvání výběrového 
řízení, tj. do výběru finálního kandidáta na obsazení pracovní pozici, nejdéle však do uplynutí 2 měsíců od 
skončení výběrového řízení. Osobní údaje můžete chtít aktualizovat, smazat nebo dostat celkový přehled, co vše 
u Vás evidujeme. Také se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se Vám nebude něco líbit. 

Pokud jste ale naopak ten typ, že máte rádi všechno do puntíku vysvětleno a dlouhý text Vás neodradí, tak pro 
Vás máme níže plnou verze textu. 

 

Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje 

Za osobní údaje odpovídá naše společnost OR-CZ spol. s r. o. Sídlíme v ulici Gorazdova 1477/2, Předměstí, 
571 01 v Moravské Třebové, IČO: 48168921, e-mail: orcz@orcz.cz (dále jako „Správce“ nebo „my“). 
 

Jaké osobní údaje od Vás budeme potřebovat? 

Jedná se o obvyklé údaje objevující se v životopisech, zejména identifikační a kontaktní údaje nebo údaje o 
vzdělání a pracovních zkušenostech. Nejčastěji jde o tyto osobní údaje: titul, jméno a příjmení, datum narození, 
adresa trvalého pobytu nebo korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt, kvalifikační 
předpoklady a dosažené vzdělání, přehled dřívějších zaměstnání, rozsah a doba výkonu práce v jednotlivých 
činnostech, výpis z trestního rejstříku, fotografie a jiné obvyklé údaje, které sami uvedete ve svém životopisu a 
v neposlední řadě také údaje, které nám sdělíte osobně při pohovoru. 

 
Co budeme s osobními údaji dělat (k čemu je potřebujeme)? 

S osobními údaji budeme zacházet jen proto, abychom mohli organizovat výběrové řízení na pracovní pozici, na 
kterou se k nám hlásíte a následně vybrat finálního kandidáta, jehož oslovíme s nabídkou na zaměstnání. 

 
Jak dlouho budeme osobní údaje mít? 

Jen po dobu organizace a konání výběrového řízení (tj. Do výběru finálního kandidáta na obsazení pracovní 
pozice), nejdéle do uplynutí dvou měsíců od skončení výběrového řízení. Poté údaje všech uchazečů řádně 
smažeme.  

 
Co náš opravňuje zacházet s osobními údaji? 

Váš dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů. Jsme přesvědčeni, že v tomto případě je potřeba si 
vyžádat Váš souhlas se zařazením do výběrového řízení. Formulář souhlasu naleznete zde. 
 
Souhlas můžete kdykoli a svobodně odvolat. Využijte k tomu výše uvedené kontaktní údaje nebo nás navštivte, 
a to osobně na adrese našeho sídla. Tam můžeme společně vše vyřídit také. 

 
Předáváme někomu dalšímu osobní údaje? 

S vašimi údaji zacházíme pouze my. Nevyužíváme tedy žádné zpracovatele osobních údajů. Příjemcem mohou 
být pouze orgány veřejné moci v rámci kontrolní činnosti. Osobní údaje nepředáváme do třetí země. 

mailto:orcz@orcz.cz
https://www.orcz.cz/ke_stazeni/Souhlas_se_zpracovanim_OU-uchazeci_o_zamestnani.pdf
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Můžete od nás něco žádat? 

Ano. Předpisy na ochranu osobních údajů Vám dávají několik práv, které Vám zaručují, že neztratíte kontrolu nad 
osobními údaji. Můžete tedy: 

- vzít souhlas zpět, 

- požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány, 

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 

- vyžádat si přístup k osobním údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,  

- žádat výmaz osobních údajů, 

- požadovat omezení zpracování osobních údajů, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete 
obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 
Nyní už víte všechny infomrace o tom, jak nakládáme Vašimi osobními údaji. 

http://www.uoou.cz/

