
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚVODNÍ INFORMACE

1.1 Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlují, jak ve společnosti AIMS

Consulting  s.r.o. (se  sídlem  Americká  35,  120  00  Praha  2,  IČO:  27428061,  zapsaná  v

obchodním  rejstříku  Městského  soudu  v  Praze,  oddíl  C,  číslo  vložky  111657;  dále  jen

„Společnost“  nebo  „my“)  nakládáme  s  vašimi  osobními  údaji,  když  vám  pomáháme  s

hledáním zaměstnání,  když  s  vámi  spolupracujeme potom,  co jsme vám zaměstnání  už

našli,  poskytujeme  vám  služby,  přijímáme  od  vás  služby  nebo  když  vás  požádáme  o

součinnost v souvislosti s některým z uchazečů.

1.2 Zásady popisují způsob shromažďování, použití a zpracování vašich osobních údajů a dále

způsob plnění právních povinností, které vůči vám máme jakožto správce vašich osobních

údajů  podle  platných  právních  předpisů  upravujících  ochranu  osobních  údajů  (zejména

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); dále jen „Nařízení GDPR“).

1.3 Tyto  Zásady  se  týkají uchazečů  o  zaměstnání, klientů, dodavatelů a dále  osob,  které

můžeme kontaktovat, abychom zjistili doplňující informace o uchazečích. Koho považujeme

za uchazeče o zaměstnání, klienta či dodavatele, je podrobněji vysvětleno v článku 2 níže.

1.4 Veškeré vaše komentáře nebo návrhy týkající se těchto Zásad nám můžete sdělit způsoby

uvedenými v článku 41 níže.

2. UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1 Uchazeči – osoby ucházející se o pracovní pozice nabízené nebo propagované Společností,

včetně plných, částečných a dočasných pracovních úvazků a OSVČ najatých k plnění určitých

rolí u klientů Společnosti a dále osoby, které spekulativně Společnosti zaslaly své životopisy

bez návaznosti na konkrétní pracovní pozici.

2.2 Klienti – osoby, kterým Společnost poskytuje své služby v rámci svého předmětu podnikání,

tedy obecně zaměstnavatelé a potenciální zaměstnavatelé uchazečů.

2.3 Dodavatelé –  osoby,  které  Společnosti poskytují  své  služby.  Za  určitých  okolností  může

Společnost zadat služby, které svým klientům poskytuje, třetím stranám (například externí

konzultanti).  Tyto  třetí  strany  v takovém  případě  poskytují  služby  klientům  jménem

Společnosti.
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3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

4. Údaje o uchazečích

4.1.1 K tomu, abychom pro vás mohli vyhledat pracovní příležitosti, o které máte zájem a které

odpovídající  vašim  zkušenostem  a  kvalifikaci,  nezbytně  potřebujeme  o  vás  shromáždit

určité typy údajů. 

4.1.2 V závislosti na konkrétní situaci, zejména s ohledem na povahu zaměstnání či role, o kterou

se ucházíte, můžeme shromažďovat některé nebo všechny níže uvedené údaje, které nám

umožní nabízet vám pracovní příležitosti přizpůsobené vašim očekáváním a zájmům:

- jméno,

- věk/datum narození,

- pohlaví,

- fotografie,

- kontaktní údaje,

- podrobnosti o vzdělání,

- dosavadní praxe,

- údaje o osobách, které o vás mohou poskytnout reference,

- podrobnosti o vašich aktuálních platových či důchodových podmínkách a benefitech,

- informace o vašich zájmech a potřebách ve smyslu budoucího zaměstnání, a

- doplňující  informace,  které  nám o  sobě  případně  sdělíte  k  využití  v rámci  náborové

činnosti.

5. Údaje o klientech

Údaje,  které  shromažďujeme  o klientech,  jsou  velmi  omezené  a  řídí  se  principem

minimalizace  a  účelnosti.  Obecně  potřebujeme  jenom  vaše  kontaktní  údaje  nebo

podrobnosti  o  jednotlivých  kontaktních  osobách  ve  vaší  organizaci  (tedy  jejich  jména,

telefonní  čísla  a  e-mailové  adresy),  které  zajistí  hladkou  spolupráci.  Dále  uchováváme

doplňující informace, které nám na základě svého uvážení sdělí osoby z vaší organizace.

6. Údaje o dodavatelích

O dodavatelích shromažďujeme jen informace, které potřebujeme, abychom zajistili hladký

průběh spolupráce. Shromažďujeme údaje kontaktních osob ve vaší organizaci, jako jsou

jména, telefonní čísla a e-mailové adresy. Dále shromažďujeme bankovní údaje, abychom

vám mohli posílat platby.
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7. Údaje o osobách poskytujících reference o uchazečích

U  osob  poskytujících  reference  o  uchazečích  si  ověřujeme  jenom  informace,  které  o

uchazečích už máme, abychom jim dokázali zajistit pracovní pozici, o níž opravdu stojí a pro

kterou  mají  potřebné  předpoklady.  K  tomu,  abychom  si  ověřili  reference  samozřejmě

potřebujeme kontaktní údaje příslušné osoby (tedy zejména jméno, e-mailovou adresu a

telefonní číslo).

8. JAK SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

9. Údaje o uchazečích

9.1.1 Osobní údaje o uchazečích shromažďujeme přímo od uchazečů.

9.1.2 Svoje údaje s námi můžete sdílet různými způsoby. Záleží jenom na tom, co vám vyhovuje.

Sdílení může probíhat například následovně:

(a) Necháte nám tištěnou verzi svého životopisu během některé z našich náborových

akcí, na veletrhu nebo v naší kanceláři.

(b) Pošlete svůj životopis e-mailem nebo v listinné podobě konzultantovi Společnosti

nebo mu ho předáte během pohovoru.

(c) Osobní  údaje  nám  sdělíte  nebo  předáte  v písemné  podobě  během  pohovoru

s naším konzultantem.

10. Údaje o klientech

10.1.1 Osobní údaje klientů shromažďujeme dvěma způsoby:

- osobní údaje, které nám přímo poskytnete vy sami, a

- osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů.

11. Osobní údaje, které nám přímo poskytnete vy sami  

Údaje od vás obvykle získáváme:

(a) když nás kontaktujete proaktivně, typicky po telefonu nebo e-mailem a/nebo

(b) když  vás  kontaktujeme my,  ať  už  telefonicky  nebo e-mailem v  rámci  běžných

tržních postupů.

12. Osobní údaje, které získáme z jiných zdrojů  

Dle okolností můžeme další informace o vás vyhledávat z jiných zdrojů, včetně průzkumu

trhu  prováděného  třetími  stranami  a  v  rámci  analýz  online  nebo  offline  médií  (které

můžeme  provádět  sami  nebo  prostřednictvím  najatých  organizací),  seznamů  delegátů

vyslaných na relevantní události a z dalších vybraných zdrojů nebo od třetích stran.
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13. Údaje o dodavatelích

13.1.1 Osobní údaje dodavatelů shromažďujeme přímo od dodavatelů.

14. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

15. Údaje o uchazečích

15.1.1 Údaje o uchazečích používáme pro:

- náborové činnosti a s tím spojeným vedením databáze, a

- vznášení, uplatňování a obhajobu našich právních nároků.

16. Náborové činnosti:  

Naší  hlavní  činností  je  nábor  zaměstnanců  a  nabízení  nejvhodnějších  příležitostí

nejvhodnějším uchazečům. Vaše údaje mohou být předávány třetím stranám (klientům) za

účelem obsazení volné pozice. Předání osobních údajů neprobíhá bez předchozího souhlasu

– obvykle je souhlas získáván prostřednictvím telefonu. 

Níže  najdete  možné  způsoby  použití  a  zpracování  vašich  osobních  údajů  k  uvedenému

účelu.  Údaje  shromažďujeme  přímo  od  vás  za  účelem  určení,  výkonu  nebo  obhajobu

právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR případně na základě

plnění smlouvy, a to dle čl. 6 odst. 1 písm., konkrétně:

(i) Údaje uchováváme v naší databázi (kterou dle potřeby aktualizujeme),

abychom se s vámi mohli spojit ohledně náborových činností.

(ii) Vaše údaje posuzujeme při analýze volných pracovních pozic, o nichž se

domníváme, že by pro vás mohly být vhodné.

(iii) Když  se  ucházíte  o  pracovní  pozici  nebo  pokud  posuzujeme  vaši

vhodnost na různé pracovní pozice, posíláme vaše údaje klientům.

17. Vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků  

Za méně běžných okolností můžeme vaše osobní údaje použít také k vznášení, uplatňování

a obhajobě našich právních nároků.

17.1.1 Výše  uvedenými  způsoby  můžeme  vaše  údaje  použít,  pokud  se  domníváme,  že  je  to

nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů. Chcete-li  vědět,  co přesně to znamená,

přečtěte si článek  35 a článek  36 níže. V případě nesouhlasu máte právo vznést námitku.

Přesný popis postupu najdete v článku 26 níže.

18. Údaje o klientech

18.1.1 Údaje o klientech používáme pro:

- náborové činnosti (kontaktní údaje pověřené osoby), a

- vznášení, uplatňování a obhajobu právních nároků.
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19. Náborové činnosti  

Naší hlavní činností je nábor zaměstnanců prostřednictvím výběru vhodných uchazečů. Níže

je uveden seznam způsobů, kterými při realizaci naší hlavní činnosti používáme vaše údaje

za účelem určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6

odst. 1 písm. f) GDPR případně na základě plnění smlouvy, a to dle čl. 6 odst. 1 písm.:

(i) Údaje uchováváme v naší databázi (kterou dle potřeby aktualizujeme),

abychom se s vámi mohli spojit ohledně náborových činností.

(ii) Uchováváme záznamy o našich rozhovorech a setkáních, abychom vám

mohli poskytovat služby na míru.

(iii) Plníme naše povinnosti vyplývající ze smluv, které s vámi uzavřeme.

(iv) Provádíme šetření spokojenosti zákazníků.

20. Vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků  

Za méně běžných okolností můžeme vaše osobní údaje použít také k vznášení, uplatňování

a obhajobě našich právních nároků.

20.1.1 Výše  uvedenými  způsoby  můžeme  vaše  údaje  použít,  pokud  se  domníváme,  že  je  to

nezbytné k naplnění našich oprávněných zájmů. Přejete-li si vědět, co přesně to znamená,

přečtěte si  článek  35 a článek  37 níže. V případě nesouhlasu máte za určitých okolností

právo vznést námitku. Přesný popis postupu najdete v článku 26 níže.

21. Údaje o dodavatelích

21.1.1 Vaše údaje použijeme následujícími způsoby:

(a) Uložíme je v naší databázi (kterou dle potřeby aktualizujeme), abychom se s vámi

mohli spojit ohledně činností týkajících se zprostředkování zaměstnání.

(b) Za účelem plnění smlouvy.

(c) Za účelem plnění právní povinnosti.

21.1.2 Za  méně  běžných  okolností  budeme  vznášet,  uplatňovat  a  obhajovat  právní  nároky.

Uvedenými způsoby můžeme vaše údaje použít, pokud se domníváme, že je to nezbytné k

naplnění našich oprávněných zájmů. Chcete-li  vědět,  co přesně to znamená, přečtěte si

článek 35 a článek 38 níže.

21.1.3 V  případě  nesouhlasu  máte  za  určitých  okolností  právo  vznést  námitku.  Přesný  popis

postupu najdete v článku 26 níže. 

22. Údaje o osobách poskytujících reference o uchazečích

22.1.1 Informace, které nám o vás uchazeč poskytne, použijeme pouze k tomu, abychom se na vás

mohli obrátit s cílem ověřit si referenci, kterou nám uchazeč předložil. Jedná se o důležitou
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součást  našeho  procesu  kontroly  kvality uchazečů,  jehož  výsledek  může  rozhodovat  o

úspěchu nebo neúspěchu konkrétní osoby.

22.1.2 Uvedenými způsoby můžeme vaše údaje použít, pokud se domníváme, že je to nezbytné k

naplnění našich oprávněných zájmů. Přejete-li si vědět, co přesně to znamená, přečtěte si

článek 35 a článek 39 níže.

22.1.3 V případě nesouhlasu máte právo vznést námitku. Přesný popis postupu najdete v článku

26 níže.

23. KOMU POSKYTUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?

23.1 Vaše osobní údaje můžeme dle okolností poskytnout následujícím kategoriím osob:

(a) Orgánům  veřejné  moci,  pokud  nás  k  poskytnutí  těchto  údajů  zavazují  platné

právní předpisy (např. na základě žádosti daňového úřadu nebo v souvislosti se

soudním řízením).

(b) Třetím  stranám,  které  jako  externí  poskytovatelé  služeb  plní  některé  z  našich

funkcí (včetně externích konzultantů, obchodních partnerů a odborných poradců

jako  jsou  právníci,  auditoři,  účetní,  pracovníci  technické  podpory  a  IT  poradci

provádějící testování nebo vývoj našich provozních technologických systémů) a se

kterými  byla  uzavřena  Smlouva  o  poskytování  služeb  a  vykonávají  pro  nás

smlouvou stanovené činnosti jako naši zpracovatelé.

(c) Třetím stranám, které nám poskytují  IT služby nebo zajišťují  uchovávání našich

dokumentů a s nimiž máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování údajů

(nebo podobnou dohodu).

(d) Třetím stranám – našim klientům, pro které vybíráme vhodné uchazeče. O předání

konkrétním společnostem budete telefonicky informováni.

23.2 Osobní údaje uchazečů samozřejmě poskytneme také potenciálním zaměstnavatelům pro

účely případného nabídnutí pracovní příležitosti uchazeči.

23.3 Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU. 

24. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

24.1 Pokud jsme s vámi, případně se společností, pro kterou nebo se kterou pracujete, během

dvou  (2)  let  nebyli  ve  významném  kontaktu, odstraníme vaše  osobní  údaje  z  našich

systémů.  Po uplynutí tohoto  období  je  pravděpodobné,  že  vaše údaje  už  nebudou pro

účely, za kterými jsme je získali, relevantní.

24.2 „Významný  kontakt“  znamená  např.  ústní  nebo  písemnou  komunikaci,  kterou  s  vámi

povedeme, nebo případy, kdy aktivně využijete naše služby. Pokud jste uchazeč, budeme za

významný kontakt považovat případy, kdy nám poskytnete svůj aktuální životopis nebo se

zúčastníte našich online školení. Za významný kontakt budeme považovat také komunikaci

o  potenciálních  pozicích,  a  to  ať  již  ústní,  písemnou  či  prostřednictvím  elektronických

prostředků komunikace.
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24.3 V případě zpracování za účelem plnění smlouvy a právní povinnosti jsou data uchovávána

dle zákonem stanovených lhůt.

25. JAK ZÍSKÁTE PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ JSME O VÁS SHROMÁŽDILI, A JAKÁ

MÁTE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE JEJICH ZPRACOVÁNÍ?

25.1 Jedním z hlavních cílů Nařízení GDPR je ochrana a vyjasnění práv občanů EU a osob v EU ve

smyslu ochrany osobních dat. Znamená to, že s vašimi údaji souvisí určitá práva i potom, co

nám je poskytnete. Podrobný popis těchto práv je uveden níže v tomto článku 25.

25.2 Vaše žádosti týkající se ochrany a zpracování vašich osobních údajů budeme vyřizovat bez

zbytečného odkladu a v každém případě je vyřídíme do jednoho měsíce (tato lhůta může

být prodloužena v souladu s platnými právními předpisy). Vezměte prosím na vědomí, že

komunikaci s vámi zaznamenáváme, abychom zajistili hladké řešení veškerých problémů, na

které poukážete. 

26. Právo vznést námitku

26.1.1 Toto právo znamená, že můžete vznést námitku vůči našemu zpracování vašich osobních

údajů,  které  provádíme  z  některého  z  následujících  čtyř  důvodů:  (i)  abychom  naplnili

naše oprávněné  zájmy,  (ii)  abychom  vyhověli  veřejnému  zájmu  nebo  podpořili  činnost

úřadů, a (iii)  pro vědecké, historické, výzkumné a statistické účely (iv) aby byla naplněna

podstata smlouvy uzavřené s klienty či zájemci o pozici.

26.1.2 Uchazečů, klientů a dodavatelů se  pravděpodobně  bude  týkat  především  výše  uvedený

případ „oprávněných zájmů“. Pokud se námitka týká našeho zpracování vašich osobních

údajů, které považujeme za nezbytné pro naplnění našich oprávněných zájmů, jsme povinni

reagovat na tuto námitku ukončením zpracovávání vašich osobních údajů. Výjimkou jsou

případy, kdy:

(a) můžeme doložit, že existují závažné legitimní důvody ke zpracování údajů, které

převažují vaše zájmy,

(b) vaše údaje zpracováváme za účelem vznášení, uplatňování a obhajoby právních

nároků nebo

(c) vaše data jsou zpracovávána i na základě jiného právního titulu.

27. Právo na odvolání souhlasu s použitím osobních údajů

27.1.1 Pokud jsme získali  váš souhlas se zpracováním osobních údajů v  rámci určitých činností

(např.  marketingové  povahy),  můžete  tento  souhlas  kdykoli  odvolat  a  my  ukončíme

konkrétní činnost, s jejímž prováděním jste předtím souhlasili. Výjimkou jsou případy, kdy

se  budeme  domnívat,  že  pro  další  zpracování  vašich  údajů  za  daným  účelem  existuje

alternativní důvod, což je okolnost, o které vás budeme informovat. 

28. Požadavky na přístup k osobním údajům

28.1.1 Kdykoli  nás můžete požádat o informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme. Zároveň

můžete požadovat, abychom vaše údaje upravili, aktualizovali nebo vymazali. Můžeme vás
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požádat  o  ověření  vaší  totožnosti  a  poskytnutí  dalších  informací  o  vašem  požadavku.

Případný přístup k údajům, které o vás uchováváme, nebude zpoplatněný, pokud nebude

„zjevně bezdůvodný nebo neoprávněný“. Požadavky na poskytnutí dalších kopií takových

údajů z naší strany mohou podléhat povinnosti uhradit přiměřený administrativní poplatek,

pokud ji platné právní předpisy připouští. V souladu s platnými právními předpisy můžeme v

podobných případech vaši žádost zamítnout. Pokud k tomu dojde, vždy vám sdělíme své

důvody.

29. Právo na výmaz

29.1.1 Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Jde o případy,

kdy:

(a) údaje  již  nejsou  potřebné  k  účelu,  za  kterým  byly  původně  získány  a/nebo

zpracovány,

(b) svůj  dříve  udělený  souhlas  se  zpracováním  údajů  z  naší  strany  jste  následně

odvolali a neexistuje žádný jiný právní důvod k jejich dalšímu zpracování – tento

důvod  pro  výmaz  se  vztahuje  pouze  na  případy,  kdy  váš  souhlas  představuje

právní základ zpracování vašich osobních údajů,

(c) údaje byly zpracovány v rozporu s platnými právními předpisy (např. způsobem,

který není v souladu s Nařízením GDPR), 

(d) údaje  je  nutné  vymazat,  abychom  jako  jejich  správce  splnili  své  zákonné

povinnosti, nebo

(e) údaje zpracováváme, protože jsme přesvědčeni, že tím sledujeme své oprávněné

zájmy, vy vůči jejich zpracování vznesete námitku a my nemůžeme prokázat, že

existují legitimní převažující důvody k jejich dalšímu zpracování. 

29.1.2 Vaši žádost jsme oprávněni odmítnout pouze v některém z následujících případů:

(a) abychom uplatnili své právo na svobodu vyjadřování a přístup k informacím,

(b) abychom splnili  své zákonné povinnosti nebo za účelem prosazování veřejného

zájmu, případně podpořili činnost úřadů, 

(c) za účelem ochrany veřejného zdraví v rámci prosazování veřejného zájmu,

(d) pro potřeby archivace, výzkumu nebo statistiky, nebo

(e) abychom uplatnili nebo obhájili svůj právní nárok. 

29.1.3 Pokud  vyhovíme  platné  žádosti  o  výmaz  údajů,  přijmeme  přiměřená  a  proveditelná

opatření k vymazání příslušných údajů. 

30. Právo na omezení zpracování

30.1.1 Za určitých okolností máte právo požadovat, abychom zpracování vašich osobních údajů

omezili.  V  takových případech můžeme vaše údaje  nadále  pouze uchovávat  a nesmíme
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provádět jejich další zpracování s výjimkou případu, kdy (i) příslušná okolnost již odpadla,

(ii)  s dalším zpracováním vyjádříte svůj souhlas, nebo (iii)  je další  zpracování nezbytné k

vznesení,  uplatnění  nebo  obhajobě  právních  nároků,  ochraně  práv  jiné  osoby  nebo  z

důvodů významného veřejného zájmu EU nebo jejího členského státu. 

30.1.2 Mezi okolnosti, za kterých jste oprávněni požadovat omezení zpracování vašich osobních

údajů, patří:

(a) Případy,  kdy  rozporujete  přesnost  vašich osobních údajů,  které  zpracováváme.

Platí-li  tato okolnost,  omezíme zpracování vašich osobních údajů  do doby, než

ověříme jejich přesnost.

(b) Případy, kdy vznesete námitku vůči našemu zpracování vašich osobních údajů za

účelem  prosazení  našich  oprávněných  zájmů.  Platí-li  tato  okolnost,  můžete

požadovat  omezené  zpracování  údajů  do  doby,  než  ověříme,  jaké  jsou  naše

důvody k jejich zpracování.

(c) Pokud bude naše zpracování vašich údajů protiprávní a vy požádáte o omezené

zpracování namísto výmazu.

(d) Pokud již nebudeme potřebovat zpracovávat vaše osobní údaje, ale na vaší straně

vznikne  potřeba  použít  tyto  údaje  k  vznesení,  uplatnění  a  obhajobě  právního

nároku.

30.1.3 Pokud jsme za uvedených okolností vaše údaje poskytli třetím stranám, budeme tyto strany

informovat o vašem požadavku na omezení zpracování. Výjimku představují případy, kdy by

to  bylo  nemožné  nebo  by  za  tímto  účelem  bylo  nutné  vynaložit  nepřiměřené  úsilí.  O

každém  ukončení  omezení  zpracování  vašich  osobních  údajů  vás  samozřejmě  budeme

informovat ve stanovených lhůtách.

31. Právo na opravu

31.1.1 Máte také právo požadovat opravu veškerých nepřesných nebo neúplných osobních údajů,

které  o  vás  uchováváme.  Pokud jsme za  takových  okolností  vaše  údaje  poskytli  třetím

stranám, budeme tyto strany informovat o vašem požadavku na provedení oprav. Výjimku

představují případy, kdy by to bylo nemožné nebo by za tímto účelem bylo nutné vynaložit

nepřiměřené úsilí.  Dle potřeby vám také sdělíme, kterým třetím stranám jsme nepřesné

nebo  neúplné  osobní  údaje  poskytli.  Budeme-li  se  domnívat,  že  je  z naší  strany

opodstatněné vaší žádosti nevyhovět, sdělíme vám důvody takového rozhodnutí.

32. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

32.1.1 Dále máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Podrobný popis způsobů, kterými ho

můžete kontaktovat, najdete v článku 42 níže.

32.2 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
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33. Společná ustanovení

33.1.1 Přejete-li  si  uplatnit  některé  z  těchto  práv  nebo  chcete-li  odvolat  svůj  souhlas  se

zpracováním osobních údajů (tam, kde souhlas představuje právní základ zpracování vašich

osobních  údajů),  najdete  podrobný  popis  způsobů,  kterými  nás  můžete

kontaktovat, v článku 41 níže. 

33.1.2 Je důležité, aby vaše osobní údaje, které uchováváme, byly přesné a aktuální. Proto nás po

dobu, během které vaše údaje uchováváme, prosím informujte o veškerých změnách.

34. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ

35. Oprávněné zájmy

35.1.1 Článek  6(1)(f)  Nařízení  GDPR  stanoví,  že  vaše  údaje  můžeme zpracovávat,  pokud je  to

nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší Společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy

před těmito zájmy mají  přednost  vaše  zájmy nebo základní  práva a  svobody  vyžadující

ochranu osobních údajů. 

36. Údaje o uchazečích  

(a) Považujeme za opodstatněný svůj předpoklad, že pokud se naším prostřednictvím

nebo s naší pomocí ucházíte o zaměstnání, nebude vám vadit, když vaše osobní

údaje, které nám poskytnete, shromáždíme a použijeme k tomu, abychom vám

nabídli  nebo  poskytli  naše  náborové  služby,  sdíleli  získané  informace  s

potenciálními zaměstnavateli a případně je použili k posouzení vašich dovedností

v souvislosti s naší databází volných pracovních pozic. Pokud se situace ohledně

vašeho případného nového zaměstnání vyvine slibně, je možné, že váš potenciální

zaměstnavatel bude chtít znovu zkontrolovat údaje, které jste nám poskytli (jako

jsou  výsledky  testů  dovedností),  nebo  požádá  o  ověření  vašich  referencí  či

kvalifikací.  Tyto  činnosti  jsou  nezbytné  k tomu,  abychom  mohli  úspěšně  a

dlouhodobě  vykonávat  naši  podnikatelskou  činnost,  díky  které  můžeme  vám  i

dalším uchazečům pomoci s hledáním zaměstnání, jaké si zasloužíte.

(b) Usilujeme o to, aby naše podnikatelská činnost probíhala hladce, což nám umožní

i nadále poskytovat služby uchazečům jako jste vy. Z tohoto důvodu potřebujeme

vaše údaje použít také v rámci našich interních administrativních činností, jako je

mzdové účetnictví a fakturace.

(c) Je naším oprávněným zájmem naši podnikatelskou činnost vykonávat v souladu

s platnými  právními  předpisy.  Podle  platných  právních  předpisů  nám  může

vzniknou  povinnost  vaše  osobní  údaje  poskytnout  příslušným  třetím  stranám

souvislosti  s  vyšetřováním trestné činnosti,  výběrem daní  a  probíhajícími  nebo

očekávanými soudními řízeními.

(d) Za naše oprávněné zájmy považujeme i případy, kdy osobní údaje zpracováváme

pro účely určení,  výkon nebo obhajobu našich právních nároků, a to v rozsahu

nezbytném pro naplnění uvedeného účelu. K takové situaci může dojít, například

pokud budeme potřebovat právní poradenství v rámci soudního řízení.

Strana 10 z 12



37. Údaje o klientech  

(a) Abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější služby, uchováváme vaše osobní

údaje a/nebo osobní údaje kontaktních osob z vaší organizace a záznamy o vaší

komunikaci, schůzkách, dosavadních pozicích a funkcích. Někdy vás také můžeme

požádat o účast v průzkumu zákaznické spokojenosti. Podle našeho přesvědčení

se  jedná  o  přiměřené  použití  vašich  osobních  údajů  nezbytné  k  naplnění

oprávněných zájmů naší společnosti jako organizace poskytující široké spektrum

náborových služeb.

(b) Za naše oprávněné zájmy považujeme i případy, kdy osobní údaje zpracováváme

pro účely určení,  výkon nebo obhajobu našich právních nároků, a to v rozsahu

nezbytném pro naplnění uvedeného účelu.

38. Údaje o dodavatelích  

(a) Osobní  údaje  osob  z  vaší  organizace  používáme  a  uchováváme  za  účelem

jednoduššího  přijímání  služeb,  které  nám  vaše  společnost  jako  jeden  z

našich dodavatelů poskytuje. Zároveň uchováváme vaše finanční údaje, abychom

za  služby,  které  nám  poskytujete,  mohli  zaplatit.  Jako  příjemci  vašich  služeb

považujeme veškeré tyto činnosti za nezbytné a odpovídající našim oprávněným

zájmům.

(b) Za naše oprávněné zájmy považujeme i případy, kdy osobní údaje zpracováváme

pro účely určení,  výkon nebo obhajobu našich právních nároků, a to v rozsahu

nezbytném pro naplnění uvedeného účelu.

39. Údaje o osobách poskytujících reference o uchazečích  

Pokud vás uchazeč uvede jako osobu potvrzující reference, použijeme vaše osobní údaje k

tomu, abychom vás kontaktovali právě za účelem potvrzení referencí. Jedná se o součást

našich  postupů  zajištění  kvality,  které  jako  organizace  poskytující  náborové  služby

považujeme za nezbytné pro prosazení našich oprávněných zájmů a zaměstnávání lidí v naší

Společnosti. 

40. Souhlas

40.1.1 Pokud bychom vaše osobní údaje chtěli zpracovávat v případech, kdy je k tomu zapotřebí

váš  souhlas (například pro marketingové účely),  upozornili  bychom vás  na to  a předem

bychom vás požádali o výslovný souhlas. 

40.1.2 Článek 4(11) Nařízení GDPR stanoví, že souhlasem se rozumí „jakýkoli svobodný, konkrétní,

informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným

zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.“ V běžném jazyce to

znamená:

(a) že nám svůj souhlas musíte dát svobodně, aniž bychom na vás vyvíjeli  jakýkoli

nátlak,

Strana 11 z 12



(b) že  musíte  vědět,  k  čemu  dáváte  svůj  souhlas,  takže  vám  musíme  poskytnout

dostatek informací,

(c) že  byste  měli  mít  kontrolu  nad tím, s  jakými  druhy zpracování  souhlasíte,  a  s

jakými nikoli,

(d) že  byste  měli  výslovně  a  kladně  vyjádřit  svůj  souhlas  –  obvykle  označením

zaškrtávacího pole, které zajistí jednoznačné a jasné splnění tohoto požadavku.

40.1.3 O souhlasech, které bychom od vás získali, povedeme záznamy.

40.1.4 Jak  jsme  již  uvedli,  v případech,  kdybychom  vaše  osobní  údaje  zpracovávali  na  základě

vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

41. JAK SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT:

(a) abyste získali přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, mohli tyto údaje

změnit nebo odolat svůj souhlas s jejich použitím,

(b) pokud se domníváte, že došlo ke zneužití, ztrátě nebo neoprávněnému přístupu k

vašim osobním údajům,

(c) abyste  odvolali  svůj  souhlas  se  zpracováním osobních údajů  (v  případech,  kdy

souhlas představuje právní základ zpracování vašich osobních údajů),

(d) pokud máte jakékoli komentáře nebo návrhy týkající se těchto Zásad,

můžete  nám napsat  na  následující  adresu:  AIMS Consulting,  s.r.o.,  Americká  35,  12000

Praha 2 , případně můžete poslat e-mail na adresu:office@aimsconsulting.cz. 

42. JAK MŮŽETE KONTAKTOVAT MÍSTNÍ DOZOROVÝ ÚŘAD?

42.1 Údaje vašeho místního dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů. Ke kontaktu

můžete využít následující možnosti:

Telefon: (+420) 234 665 111
Email: posta@uoou.cz
Poštovní adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00
Fax: (+420) 234 665 444

43. ÚČINNOST

Tyto Zásady nabývají účinnosti 25. 5. 2018.
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