INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SKUPINOU RENOFARMY
pro účely náboru nových zaměstnanců
Pokud jste vyplnili a odeslali formulář na kariérních stránkách našeho webu
(https://renofarmy.cz/kariera) nebo pokud jste nám jakýmkoliv způsobem (odesláním
formuláře, zasláním e-mailem, osobně) předali Váš životopis, svěřili jste nám své osobní údaje.
My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů,
zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
I. Informace o správci osobních údajů
Skupina RenoFarmy (seznam správců zde), která provozuje webovou stránku
https://renofarmy.cz/ je správcem osobních údajů, tzn., že určuje, jakým způsobem, za jakým
účelem a po jak dlouhou dobu osobní údaje zpracovává a vybírá případně další zpracovatele,
kteří nám se zpracováním údajů pomáhají. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na
jana.brezna@renofarmy.cz.
II. Osobní údaje, které zpracováváme
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání, případně zájemců o zařazení do databáze uchazečů, jsou
následující:
a) identifikační údaje, kterými se rozumí jméno, příjmení a titul;
b) kontaktní údaje, kterými se rozumí zejména adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo;
c) údaje nezbytné k výběru uchazeče, kterými se rozumí zejména další údaje, které
potřebujeme při výběru vhodného uchazeče, jako jsou údaje o jeho vzdělání, předchozí
praxi, jeho zkušenostech a dovednostech, které nám uchazeč poskytne v rámci svého
životopisu nebo motivačního dopisu.
Ostatní údaje zaslané uchazečem jsou zcela dobrovolné.
III. Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pro účely:
a) Výběrového řízení na vystavenou pracovní pozici, a to na základě provedení opatření
před uzavřením smlouvy (tj. pracovní smlouvy či dohody). Pro tyto účely osobní údaje
zpracováváme po dobu realizace výběrového řízení avšak ne déle než jeden rok.
b) Zařazení do databáze uchazečů o volné pracovní místo, a to na základě uděleného
souhlasu (je zájemci zaslán e-mailem). Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po
dobu dvou let.
c) Zefektivnění náborového procesu, a to na základě oprávněných zájmů. Za oprávněný
zájem se považuje zpracování identifikačních a kontaktních údajů, jakož i informací o
průběhu procesu náboru, k zefektivnění procesu náboru, k provedení analytických a
statistických činností, pro zachování integrity dat a odstranění případných duplicit.
Taková data budou odosobněna (pseudonymizována), šifrována a případně dále
zabezpečena tak, aby byla maximálně chráněna práva a svobody subjektů údajů. Toto
zpracování nebude mít důsledky pro subjekty údajů a nebude nijak zasahovat do jejich
soukromí.
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IV. Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci zabývající se
náborem zaměstnanců a personální a mzdovou agendou.
Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme softwarový nástroj třetí strany (zpracovatel
osobních údajů), která respektuje platné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů.
Tímto zpracovatelem je ČESKÝ TRH PRÁCE s.r.o., IČ 27508391, se sídlem Československé
armády 329/47, 500 03 Hradec Králové, provozovatel on-line náborového systému Recruitis.
V. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo:
1) na přístup k osobním údajům – můžete nás vyzvat a my Vám ve lhůtě 30 dní doložíme,
jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč;
2) na opravu či doplnění osobních údajů – v případě, že se u Vás něco změní, nebo když
shledáte Vaše údaje neaktuální nebo neúplné;
3) na výmaz osobních údajů - smazáním osobních údajů dojde k nenávratnému smazání
všech Vámi zaslaných údajů včetně všech doplňujících údajů osobního charakteru
přidaných správcem, krom poznámek, které jsou výstupem a záznamem o průběhu
výběrového řízení a neobsahují žádné osobní údaje;
4) na omezení zpracování osobních údajů – jestliže se domníváte, že zpracováváme vaše
nepřesné údaje nebo že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje
smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování, omezit můžete rozsah
osobních údajů nebo účelů zpracování;
5) na přenositelnost údajů – pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu
jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup, pouze s tím
rozdílem, že vám informace dodáme do 30 dní ve strojově čitelné podobě;
6) vznést námitku – po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáželi se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi
zájmy nebo právy a svobodami;
7) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud máte pocit, že s Vašimi údaji
nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím
e-mailu jana.brezna@renofarmy.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.

RenoFarmy, a.s.
Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice
IČ: 05457289

info@renofarmy.cz
www.renofarmy.cz

Spisová značka: oddíl B, vložka 10901,
vedená u Krajského soudu v Ostravě

