ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zaškrtnutím políčka udělujete tímto výslovný souhlas společnosti Omega Optix, s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha
1 - Nové Město, IČ: 64572366, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87154 (dále
jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“)
zpracovávala osobní údaje v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty v souvislosti s vyplněním kontaktního formuláře na
webových stránkách www.omega-optix.cz: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo, IP adresa. Odesláním
životopisu v příloze udělujete dobrovolně souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů uvedených v životopise.
Právní základ zpracování osobních údajů
Osobní údaje vymezené výše jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění
práv a povinností vyplývající z obecně závazných právních předpisů rovněž tyto předpisy.
Pokud by došlo k odvolání Vašeho souhlasu, mohou být osobní údaje vymezené výše dále zpracovávány, pokud by bylo zpracování
nezbytným pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, ledaže by před těmito zájmy měly přednost zájmy nebo základní
práva a svobody Subjektu údajů.
Osobní údaje poskytujete Správci zcela dobrovolně. Jediným důsledkem neposkytnutí osobních údajů je nerealizování účelu
zpracování ze strany Správce.
Účel zpracování osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem účasti ve výběrovém řízení na danou pracovní pozici a evidence Vaší osoby
jakožto uchazeče o zaměstnání u Správce v jeho personální databázi, dále za účelem zařazení do databáze Správce pro účely
přímého marketingu (zasílání informací o nových produktech a službách správce) a v neposlední řadě též k zasílání obchodních
sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti týkajících se Správcem poskytovaných
výrobků a služeb, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Vámi uvedenou v rámci kontaktního formuláře, ať již
jsou tyto marketingové účely realizovány jak Správcem, tak subjekty, které jsou vůči Správci osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou jako Správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími
subjekty, které Správce realizací těchto marketingových subjektů pověří.
Doba zpracování osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je Správce povinen/oprávněn ty které
údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů; to samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy.
Osobní údaje budou uloženy v souladu s výše uvedeným maximálně po dobu 10 let od skončení smluvního vztahu, nebude-li tento
souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v
nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce
osobní údaje vymaže.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to písemně na adrese:
Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@omega-optix.cz, případně prostřednictvím
odkazu umístěného v každém obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce
zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní
povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).
Zpracování a přístup k osobním údajům
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů
pověřených správcem, a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou Správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to
na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů.
K osobním údajům bude mít přístup Správce a případně zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje
požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu Vašich práv, kteří však budou mít přístup k těmto údajům
jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu.
Poučení o právech dle ustanovení § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:



právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
právo na přístup k osobním údajům (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných
osobních údajů, 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 práva a oprávněných zájmů subjektu
údajů a příjemci či příjemcích osobních údajů);
právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
právo osobní údaje opravit či doplnit;
právo požadovat omezení zpracování;
právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
právo požadovat přenesení údajů;
právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na nás nebo
na Úřad pro ochranu osobních údajů;
další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v nařízení Evropského parlamentu a
Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Kontaktní údaje Správce
Správce je možné kontaktovat písemně na adrese: Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem, či elektronicky na e-mailové adrese:
info@omega-optix.cz. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob
k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá
komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

