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Informace o osobách zúčastněných 
(uchazečích) v přímém průzkumu 
(čl. 13 GDPR) 
 
 
Odpovědný orgán 
 
Důležité informace o odpovědném subjektu za zpracování vašich údajů a jeho kontaktu najdete 
zde: 
https://www.territory-influence.com/en/imprint/ 
 
 
Informace o procesu zpracování 
 
Účel procesu zpracování 
Výběr vhodných externích žadatelů o otevřenou pozici. 
  
Právní základ procesu zpracování 
Zpracování je nutné pro zahájení zaměstnaneckého poměru podle čl. 88 GDPR. 
 
Jakékoli ukládání nebo předávání třetím osobám nad rámec současného procesu zpracování vyžaduje 
souhlas podle čl. 6 odst. 1 GDPR, který splňuje požadavky na souhlas podle čl. 7 odst. 1-4 GDPR. 
 
Kategorie příjemců 
Interní (interní oddělení (personální oddělení, nadřízení, management))  
 
Převod dat do třetích zemí 
Neexistuje žádný plánovaný převod dat do třetích zemí.  
  
Dodatečné požadavky na informace 
 
Doba uchování osobních údajů 
6 měsíců (přihláška) (vymazání po 6 měsících (pokud neexistuje souhlas s dlouhodobějším 
uchováním).  
 
Práva subjektů dat 
Máte právo na přístup (podle článku 15 GDPR) správcem údajů k osobním údajům, které se vás týkají 
a k opravě (článek 16 GDPR), zrušení (článek 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 17 odst. 1 GDPR ). 
Kromě toho máte právo na námitku proti zpracování (článek 21 GDPR) a právo na přenos dat (článek 
20 GDPR). 
 
Pokud si přejete provést některé z těchto vašich práv, obraťte se na výše uvedeného úředníka pro 
ochranu údajů.  
 
Právo na odvolání 
Máte právo podat opravný prostředek k příslušnému orgánu dozoru.  
 
Vedoucí dozorový úřad: 



Informace o osobách zúčastněných (uchazečích) v přímém průzkumu (čl. 13 GDPR) 

Dne: 11.09.2018TGl6ZW56YmV0cnVn trnd  Strana 2 / 2 

Bavarian State Office for Data Protection Supervision (BayLDA)  
Promenade 27  
91522 Ansbach  
 
Dozorový úřad v České republice: 
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
 
Povinnost poskytovat osobní údaje 
Zúčastněná osoba je povinna poskytnout osobní údaje.  
 
Následky nedodržení 
Není možné zaměstnání.  
 
Automatizované rozhodování 
Neexistuje zde žádné automatizované rozhodování nebo profilování.  
 


