
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení 

ve společnosti BluePool s.r.o. 
dle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

(dále jen souhlas) 

1. [Souhlas je udělován správci údajů] 

BluePool s.r.o., U Hellady 697/4, Praha 4, 140 00, IČ: 24122165 

2. [Východiska] 

Pro účely výběrového řízení má zaměstnavatel právo zpracovat osobní údaje zaslané uchazečem a 

může je uchovávat po nezbytně dlouho dobu. 

3. [Rozsah zpracování] 

Uchazeč souhlasí (zaškrtnutím políčka “souhlasím se zpracování osobních údajů pro účely 

výběrového řízení a seznámil jsem se s rozsahem, účelem a dobou zpracování”) se zpracováním 

veškerých osobních a dalších údajů, které jsou obsaženy v zaslaném CV či jiném obdobném 

dokumentu. 

Jedná se zejména o tyto údaje: 

• Jméno a příjmení 

• Datum narození / rodné číslo 

• Pohlaví 

• Adresa 

• Telefon 

• Email 

Osobní údaje uchazeče jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny 

zaměstnancům BluePool s.r.o., pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností. 

4. [Účel a doba zpracování] 

Zaslané osobní a další údaje budou využity pro účely: 

a) výběrového řízení 

b) uchování v databázi uchazečů 

Zpracování pro účely a) i b) je maximálně 1 rok od doručení údajů společnosti BluePool s.r.o. 

5. [Práva uchazeče] 

Uchazeč má právo na následující informace: 

• informace o účelech zpracování (viz článek 3 a 4); 

• informace o kategoriích dotčených osobních údajů (viz článek 3); 

• informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou 

zpřístupněny (včetně příjemců ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; viz 

článek 3); 



• informace o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné 

určit, kritéria použitá ke stanovení této doby (viz článek 4); 

Uchazeč má dále právo: 

• na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení 

jejich zpracování; 

• vznést námitku proti tomuto zpracování; 

• podat stížnost u dozorového úřadu; 

• kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna; 

• získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; 

• aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S 

přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních 

údajů; 

• aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také právo být zapomenut), které 

se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného 

odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v Nařízení EU 2016/679:  

o a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 

zpracovány;  

o b) subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další 

právní titul pro zpracování;  

o c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující 

oprávněné důvody pro další zpracování; 

o d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

o e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní 

nebo vnitrostátní legislativou, které se na správce vztahuje; 

o f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační 

společnosti. Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje Nařízení EU 

2016/679; 

o h) aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:  

▪ a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k 

tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;  

▪ b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a 

žádá místo toho o omezení jejich použití;  

▪ c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt 

údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;  

▪ d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, 

zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu 

údajů; 

o i) na přenositelnost osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež 

poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, 

a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní 

údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:  

▪ a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, zpracování se 

provádí automatizovaně; 

o j) kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně 

profilování založeného na ustanoveních Nařízení EU 2016/679. Správce osobní údaje 

dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, 



které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, 

výkon nebo obhajobu právních nároků; 

o k) nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 

zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho 

obdobným způsobem významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví Nařízení EU 

2016/679. 

 

6. [Možnosti uplatnění práv uchazeče] 

Právo na přístup k OÚ 

Právo na opravu nepřesných nebo nesprávných osobních údajů 

Právo na přenositelnost 

Právo být informován o zpracování 

Právo vznést námitku 

Právo na výmaz osobních údajů 

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování 

Právo na omezení zpracování 

Právo na odvolání souhlasu 

Veškerá výše uvedená práva může uchazeč uplatnit jedním z níže uvedených komunikačních kanálů: 

• osobně v sídle společnosti BluePool s.r.o. (po-pá 9:00-16:00); 

• poštovní zásilkou (podpis žadatele musí být úředně ověřen); 

• e-mailem na adresu admin@blue-pool.cz (součástí e-mailu musí být elektronický podpis 

opatřený kvalifikovaným certifikátem); 

 

 


