METRANS Rail s.r.o., Podleská 926/5, 104 00 Praha 10-Uhříněves

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o
Vašich právech souvisejících s tímto zpracováváním správcem, kterým je společnost
METRANS Rail s.r.o., IČO: 263 61 485, se sídlem Podleská 926/5, 104 00, Praha 10 (dále též
jen „Správce“).
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co
nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo
pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o
zpracování Vašich osobních údajů za níže uvedeným účelem, je společnost
METRANS Rail s.r.o.
IČO: 263 61 485
se sídlem Podleská 926/5, 104 00, Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn C 173427
telefon: 267 293 198
email: finance@metransrail.eu

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným
nařízením o ochraně osobních údajů („dále jen Nařízení“).
Ke zpracovávání Vašich osobních údajů dochází na základě Vaší reakce na naši nabídku
práce, a to za účelem výběru vhodného uchazeče v probíhajícím výběrovém řízení, resp.
v rámci realizace našeho oprávněného zájmu na přijetí nejvhodnějšího kandidáta na danou
pozici.
Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná
k dosažení účelu jejich zpracování, včetně archivace. Osobní údaje neúspěšných uchazečů
o zaměstnání jsou zlikvidovány (vymazány) vždy bez zbytečného odkladu po odpadnutí
účelu (resp. právního důvodu) zpracování, tedy po ukončení výběrového řízení a sdělení
uchazeči, že na pracovní místo nebyl vybrán.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému
rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v následujícím rozsahu: Vaše identifikační a
kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, případně další osobní údaje, které
jste nám sdělili ve Vámi zaslaných životopisech či motivačních dopisech.
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4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu
s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která
odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
Vaše osobní údaje nejsou zpřístupňovány či předávány jiným příjemcům.
6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte za podmínek, stanovených
Nařízením, následující práva, která vůči nám jako Správci můžete uplatnit:
•
•
•
•
•

právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup
k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo
neúplné;
právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou
splněny podmínky dané právními předpisy;
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému Správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným či e-mailovým podáním, doručeným Správci na výše
uvedené kontaktní adresy.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy,
máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?
S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obracet též na
níže uvedených kontaktech:
kontaktní adresa:
email:

Podleská 926, 104 00, Praha 10
finance@metransrail.eu
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