INFORMACE POSKYTOVANÉ UCHAZEČŮM O ZAMĚSTNÁNÍ
Společnost Gama Investment a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00,
IČO: 247 08 143, DIČ: CZ24708143 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 16321, (dále jen „Správce“) informuje uchazeče o zaměstnání o
následujících skutečnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů1:
-

pro účast ve výběrovém řízení je nutné poskytnout osobní údaje alespoň v rozsahu:
jméno, příjmení, vzdělání, předchozí praxe, email a telefonní číslo; při neposkytnutí
požadovaných údajů nemusí být uchazeč zařazen do výběrového řízení;

-

po skončení výběrového řízení budou osobní údaje neúspěšných uchazečů do
5 pracovních dnů vymazány;

-

účelem zpracování osobních údajů je vedení personální evidence uchazečů;

-

v případě oprávněného zájmu Správce mohou být osobní údaje uchovány pro eventuální
budoucí nabídku zaměstnání a to po dobu jednoho roku od ukončení výběrového řízení;

-

při zpracování osobních údajů uchazeče nebude docházet k automatizovanému
rozhodování ani k profilování;

-

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje uchazeče do třetí země nebo mezinárodní
organizaci;

-

Uchazeč má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i
právo na přenositelnost údajů k jinému správci;

-

Uchazeč má právo podat stížnost k dozorovému úřadu, má-li za to, že Správce při
zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Kontaktní údaje dozorového úřadu:

Kontaktní údaje Správce:

Úřadu na ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 444
email: posta@uoou.cz

Gama Investment a.s.
Mgr. Róbert Chovanec, vedoucí provozu elektrárny
Rovná 4615, 796 01 Prostějov
tel.: +420 588 008 333
email: robert.chovanec@gamainvestment.cz

1

Na základě ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů, dále jen „Nařízení“).

