INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
PRACOVNÍ NABÍDKY, MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Tímto dokumentem Vám, jako správce osobních údajů, společnost CASALE PROJECT a.s., se sídlem:
Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 24693227, (dále jen „CASALE“) poskytujeme
informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.
Účel zpracování:
Pracovní nabídky, možnosti spolupráce
Popis účelu zpracování:
Získáváme kontaktní a další údaje (včetně životopisů) prostřednictvím vlastních náborových aktivit i
náborových aktivit personálních agentur. Údaje nejsou vázány na konkrétní výběrové řízení. CASALE
údaje uchovává po dobu trvání uděleného souhlasu a po tuto dobu Vás oslovuje s pracovními
nabídkami.
Titul ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud
jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.
Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Životopisy, motivační dopisy a záznamy z výběrového řízení
Doba zpracování a archivace:
3 roky od udělení souhlasu.
Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Provozovatel pracovního portálu, společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých
elektronických systémů
Personální konzultant, Lenka Macková, IČO 04408721.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii
České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.
Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo vlastní činností z veřejně dostupných zdrojů.

Předávání osobních údajů do třetích zemí:
Je možné, že v rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje budou předávat do třetích zemí, a to
konkrétně do mateřské a sesterské společnosti CASALE – CASALE SA, se sídlem via Pocobelli 6, 6900
Lugano, Švýcarská konfederace, IČO 255.1.001.0003 a Casale Holding SA, se sídlem via Pocobelli 6,
6900 Lugano, Švýcarská konfederace, IČO CHE-100.920.289.
Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého,
historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje
předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům
veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

