
POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O 

ZAMĚSTNÁNÍ VE SPOLEČNOSTI PRANTL 

Tento dokument shrnuje zásady zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve společnosti 

PRANTL. 

Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat? 

Budeme o Vás zpracovávat osobní údaje, které nám předáte či u kterých budete souhlasit s jejich 

předáním, typicky údaje obsažené ve Vašem životopise, tedy kromě Vašeho jména a příjmení a 

kontaktních údajů např. údaje o věku, Vaší předchozí pracovní zkušenosti, Vaše jazykové znalosti, 

Vaše možnosti dopravy do zaměstnání, možnosti data nástupu, možnosti práce ve směnách apod. a 

dále údaje získané v rámci korespondence s Vámi, či údaje, které získáme při základním prověření 

Vašich osobních údajů z veřejných zdrojů, např. sítě LinkedIn (i zde se však bude jednat o nezbytně 

nutné údaje sloužící v zákonem připuštěném rozsahu k prověření uchazeče, zejména údajů uvedených 

v životopise). V souvislosti s osobním jednáním s Vámi či telefonickým rozhovorem s Vámi si také 

můžeme poznamenat to, jaký jste na nás učinili dojem či jak odpovídá Vaše vystupování údajům 

uvedeným ve Vašem životopise.  

Pokud Vás budeme kontaktovat, aniž byste předem poskytli souhlas, budeme tak činit pouze na 

základě údajů, které jste zveřejnili za tím účelem. 

Pokud nám dáte souhlas k využití Vašich údajů, budeme také uchovávat údaje o tom, jak a kdy byl 

tento souhlas udělen a kdy byl odvolán. 

Jak o Vás budeme údaje získávat (jaké jsou jejich zdroje) a jak je budeme 

zpracovávat? 

Údaje budeme primárně získávat přímo od Vás. 

U specializovaných pozic můžeme kontaktovat také osoby, na něž získáme kontakt z veřejných zdrojů, 

např. sítě LinkedIn, aniž bychom byli předtím ze strany těchto osob kontaktováni. V takových 

případech Vás jako možného kandidáta následně oslovíme s nabídkou účasti v příslušném výběrovém 

řízení či zařazením do naší databáze uchazečů. 

Pokud budete souhlasit, tak Vás zařadíme do výběru na danou pozici či do naší databáze. Pokud 

souhlasit nebudete, Vaše údaje nebudeme nadále pro tento účel zpracovávat (můžeme si ovšem po 

přiměřenou dobu uložit základní informaci o tom, že jsme Vás kontaktovali a proč). 



Pokud nám poskytnete údaje o Vašich referencích (kontakty na Vaše bývalé kolegy apod.) a budete 

souhlasit s tím, abychom je kontaktovali, budeme zpracovávat v přiměřeném rozsahu i údaje získané 

od nich. 

Předáním osobních údajů (např. formou odpovědi na inzerát či vyplněním formuláře na internetové 

stránce) či souhlasem se zařazením do výběrového řízení umožňujete naší společnosti, aby Vaše 

osobní údaje užila k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci daného probíhajícího 

výběrového řízení, popř. v rámci jiného současně probíhajícího výběrového řízení na srovnatelnou 

pozici. Pokud bychom chtěli využít Vaše osobní údaje i v rámci obsazování jiných pozic či pro 

budoucí výběrová řízení, požádáme Vás o souhlas s takovým využitím. 

Upozorňujeme Vás, že svůj souhlas s účastí ve výběrovém řízení můžete kdykoliv bezplatně 

odvolat na níže uvedených kontaktech. Doporučujeme k tomu využít buď kontaktu přímo na 

osobu z našeho personálního úseku, která s Vámi jedná, nebo e-mailové adresy it@prantl.cz. V 

případě odvolání Vašeho souhlasu či Vaší žádosti o zrušení Vaší účasti z výběrového řízení Vás z 

daného výběrového řízení vyřadíme. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 

vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Dále můžeme získat kontakt na Vás v 

rámci zpřístupnění Vašeho životopisu prostřednictvím služby pro sdílení životopisů, do níž jste se 

registrovali (jako jsou servery jobdnes.cz či jobs.cz). V rámci takových služeb jsou životopisy sdíleny 

s Vaším souhlasem. 

K čemu (za jakým účelem) budeme Vaše údaje využívat? 

Vaše osobní údaje budou využívány primárně k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v 

rámci probíhajících výběrových řízení (včetně externí spolupráce). Pokud budete vybráni k obsazení 

dané pozice a bude s Vámi uzavřena smlouva, mohou se Vámi předané údaje (zejména Váš životopis) 

stát součástí Vašeho osobního spisu. 

Vaše základní identifikační údaje, získané o Vás v rámci Vaší e-mailové korespondence s námi či v 

rámci Vaší činnosti na našich webových stránkách (např. údaje získané v rámci Vaší reakce na 

inzerát), budeme využívat také pro účely ochrany práv naší společnosti či třetích osob před případným 

protiprávním jednáním, jež by mohlo být provedeno v rámci takových činností a pro účely IT 

bezpečnosti našich internetových stránek a sítě. 

 Údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas či základní údaje o Vás a o tom, jak jsme 

údaje o Vás získali, budeme využívat také k plnění našich zákonných povinností, zejména povinností 

podle předpisů o ochraně osobních údajů (doložení Vašeho souhlasu se zpracováním údajů apod.) a 

případně pro účely související s prověřováním plnění smluv uzavřených s provozovateli výše 

uvedených služeb pro sdílení životopisů. 



Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat? 

Zpracování osobních údajů pro základní účel, tedy pro výběr vhodného kandidáta na obsazení pozice v 

rámci probíhajícího výběrového řízení, bude prováděno do doby, než danou pozici obsadíme a dále po 

dobu cca 6 měsíců po jejím obsazení (abychom Vás mohli kontaktovat s nabídkou tohoto místa v 

případě, kdyby se původně vybraný kandidát na dané pozici neosvědčil; po této době mohou být po 

přiměřenou dobu archivovány ještě e-maily, které si s Vámi vyměníme, za účelem ochrany našich 

práv či práv třetích osob). Pokud Vás přijmeme do zaměstnání, stane se Vámi zaslaný životopis a 

ostatní obdobné údaje o Vás součástí Vašeho osobního spisu a budeme jej zpracovávat po dobu vedení 

tohoto spisu. 

Pokud nám dáte souhlas s použitím Vašich údajů pro nabídky dalších pozic i do budoucna, budeme 

Vaše údaje zpracovávat pro výše uvedený účel po dobu do odvolání Vašeho souhlasu. 

Pro doložení plnění našich povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů můžeme i po odvolání 

souhlasu ukládat informace o tom, jak jsme získali souhlas a čeho se týkal po přiměřenou dobu 

(obvykle max. 4 roky). 

Výše uvedené doby mohou být překročeny také v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, 

např. v případě soudního sporu. 

Pro ostatní výše uvedené účely (ochrana práv, IT bezpečnost, plnění právních povinností) budeme 

potřebné údaje o Vás (obvykle však nikoliv Vámi předaný životopis) zpracovávat po přiměřenou 

dobu, přičemž při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházíme zejména z těchto 

hledisek: (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či 

bylo zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) 

předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti, (iv) 

obvyklých postupů na trhu, (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (vi) doporučených 

postupů dozorových orgánů. 

Na jakém právním základě Vaše údaje zpracováváme? 

Právním základem výše uvedených zpracování je Váš souhlas (pro účely Vašeho zařazení do 

výběrového řízení či do naší databáze životopisů pro účely nabízení pracovních pozic v budoucnu) a 

oprávněné zájmy naší společnosti (zejména v případě prvotního získání kontaktů na Vás jinak než s 

Vaším souhlasem, pro účely zpracování Vašich údajů za účelem ochrany práv naší společnosti či 

třetích osob před případným protiprávním jednáním a pro účely IT bezpečnosti). 



Upozorňujeme, že poskytnutí osobních údajů pro zpracování s Vaším souhlasem je z Vaší strany 

dobrovolné, bez poskytnutí Vašeho souhlasu Vás však nebudeme moci do příslušných výběrových 

řízení zařadit. 

 Dále je právním základem výše uvedených zpracování také plnění zákonných povinností naší 

společnosti zejména v oblasti předpisů o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 2016/679). 

Upozorňujeme, že pokud je základem pro zpracování Vašich údajů souhlas, máte právo jej kdykoliv 

odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl 

dán před jeho odvoláním. 

Právo na námitku 

Pokud je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů oprávněný zájem naší společnosti 

(jedná se zejména o údaje získané o Vaší činnosti v rámci našich webových stránek zpracovávané pro 

účely ochrany práv a IT bezpečnosti a údaje o Vaší korespondenci s námi), máte z důvodů týkajících 

se Vaší konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V 

takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné 

oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo 

pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti 

zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe 

prostřednictvím e-mailu it@prantl.cz. V e-mailu prosím uveďte Vaši konkrétní situaci, která Vás vede 

k závěru, že bychom neměli Vaše údaje zpracovávat. 

Aktualizace údajů 

Pokud dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů v životopisu či jiných Vámi předaných údajů (např. 

získáte vyšší kvalifikaci, naučíte se další jazyky apod.), oznamte nám to prosím. Budeme tak moci 

lépe vybrat pozici, již Vám budeme nabízet. 

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit? 

Vaše údaje můžeme zpřístupnit v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – 

dodavatelům externích služeb pro naši společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické 

služby, vč. Evidenčního systému pro vedení databáze uchazečů, rozesílání e-mailů), provozovatelům 

našich serverů či provozovatelům technologií námi využívaných, kteří je zpracovávají za účelem 

zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně 

nutném rozsahu našim právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je 

zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Na vyžádání či v případě podezření na 



protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy. Společnost 

PRANTL bude mít k údajům o uchazečích pro dceřiné společnosti za shora uvedenými účely přístup. 


