Ayming Česká republika s.r.o.
Přemyslovská 2845/43, Praha 3, 130 00
IČO: 24287768

Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů
1. Odesláním životopisu uděluji v souladu s §5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“) dobrovolně souhlas se zpracováním mých
osobních údajů uvedených v životopise („osobní údaje“) na dobu 6 měsíců společnosti Ayming Česká
republika, s.r.o., IČO 24287768, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha – Žižkov, zapsaná
v obchodním rejstříku vededeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193005 (dále jen „Ayming“),
a to za účelem účasti ve výběrovém řízení na danou pracovní pozici.
2. Ayming prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem vyjádřeným v
tomto souhlasu. K osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci a spolupracující osoby Ayming,
a to v oblasti personální a v oblasti vedení.

Poučení o Vašich právech:
1. Požádáte-li Ayming o informaci o zpracování svých osobních údajů, Ayming Vám takovou informaci bez
zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o:





účelu zpracování osobních údajů;
osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně
veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na
základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho
práva a oprávněných zájmů; a
příjemci, případně kategoriích příjemců.

Máte rovněž právo:




na přístup k osobním údajům;
požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a
kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Ayming.

3. Pokud se domníváte, že Ayming provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:




Tel :
Email :

požádat Ayming o vysvětlení;
požádat, aby Ayming odstranil takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů); nebo
se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

222 999 640
kontaktcz@ayming.com

www.ayming.cz

