Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání
udělený správci osobních údajů, kterým je:
IQLANDIA o.p.s., sídlem Nitranská 410/10, Liberec 3, PSČ 460 07, IČO 254 44 565
(dále jen „správce“ nebo „Společnost“)
Souhlasím, aby uvedený správce, kterým je IQLANDIA, o.p.s., zpracovávala mé osobní údaje pro účely
mého zájmu o pracovní pozici u výše uvedené Společnosti jako zaměstnavatele, v souladu s nařízením
č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)
a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to maximálně na období 5 let
nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.
Souhlasím, aby Společnost zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu: jmenné a adresné údaje (jméno a
příjmení, adresa bydliště, email a telefon, datum narození, jakož i další, které uvádím ve svém životopise
a motivačním dopise či jiné dokumentaci poskytnuté uvedenému správci).
Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy související se zpracováním osobních údajů dle výše
zmíněných právních předpisů, zejména pak:
• s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s
omezením zpracování;
• s právem vznést námitku proti zpracování;
• s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu;
• s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
• a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich
zpracováním, zejména že:
• mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze
pro shora uvedené účely;
• mé údaje Společnost ukládá ve své databázi uchazečů o pracovní místa, do které má přístup a
s údaji pracuje výlučně Společnost jako správce osobních údajů a jí určení zpracovatelé;
• Společnost provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze uchazečů, upravuje
je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je
dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro
zpracování nebo po odvolání mého souhlasu.
• mé údaje Společnost poskytuje zpracovatelům, pokud jsem s tím výše udělil souhlas.
Současně beru na vědomí, že se v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování mých osobních údajů
nebo v případě uplatnění výše uvedených práv mohu obrátit na kontaktní údaje: gdpr@iqlandia.cz
Potvrzuji, že svým souhlasem dávám Společnosti výslovný souhlas a právními předpisy předpokládaný
důvod pro zpracování mých osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů v souladu se zněním zákona o
ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

