Vaše žádost o místo – údaje o uchazeči
Za jakým účelem a na jakém právním podkladu jsou zpracovávány Vaše údaje?
Společnost EMCO GmbH, Salzburger Straße 80, 5400 Hallein (dále uváděna jen jako EMCO)
zpracovává Vaše osobní údaje výhradně v souladu s ustanoveními Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR), zákona o ochraně osobních údajů a s dalšími příslušnými
zákony (např. zákoník práce, zásady rovného zacházení apod.).
Zpracování údajů slouží k provádění a zpracování přijímacího řízení a k posouzení, zda
uchazeč odpovídá požadavkům na dané pracovní místo. Zpracování údajů o uchazeči je tedy
nezbytné pro rozhodnutí o uzavření pracovního poměru.
S Vašimi údaji je vždy zacházeno důvěrně. Pokud by chtěla společnost EMCO Vaše údaje
použít k jiným než shora uvedeným účelům, budete předem informováni.
Kdo má přístup k Vašim údajům?
V rámci EMCO obdrží Vaše osobní údaje jen pracovníci a útvary (např. personální oddělení,
odborné útvary), jež je potřebují pro učinění rozhodnutí a pro splnění našich právních
a zákonných povinností.
EMCO může Vaše údaje předat dalším osobám mimo firmu v případě, kdy je to nezbytné pro
uzavření pracovního vztahu (např. úřadu sociálního pojištění).
Jak dlouho jsou Vaše údaje archivovány?
EMCO vymaže Vaše osobní údaje šest měsíců po uzavření přijímacího řízení. To neplatí
v případě, brání‐li vymazání údajů zákonné požadavky nebo vyžadují‐li ustanovení zásad
o rovném zacházení další archivaci za účelem prokazování anebo v případě, že jste souhlasili
s delší dobou archivace.
Nebude‐li Vám moci EMCO nabídnout žádné volné pracovní místo, přesto však na základě
Vašeho profilu usoudí, že je Vaše žádost zajímavá pro případné budoucí nabídky, zařadí Vaše
osobní údaje po dobu 24 měsíců do své databáze uchazečů – avšak pouze v případě, že
obdrží Váš výslovný souhlas. Tento souhlas nám udělíte zaškrtnutím políčka pro uložení
Vaší žádosti do naší databáze uchazečů na konci formuláře žádosti o pracovní místo.
Jsou Vaše údaje předávány do třetích zemí?
EMCO nepředává Vaše osobní údaje do třetích zemí.
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Jaká práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit?
Na dole uvedené adrese si můžete vyžádat informace o svých osobních údajích, které
archivujeme. Navíc můžete za určitých okolností požadovat opravu nebo smazání svých
údajů. Máte rovněž právo na omezení zpracování svých údajů a právo na vydání přehledu
Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, a to v běžném strukturovaném, strojně
čitelném formátu.
Právo na odvolání
Používá‐li EMCO Vaše osobní údaje pro ochranu oprávněných subjektů, můžete toto
zpracování svých údajů odvolat z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace. EMCO
nebude dále zpracovávat Vaše osobní údaje s výjimkou případů, kdy předloží nutné důvody,
které převáží Vaše zájmy, práva a svobodu nebo případů, kdy Vaše údaje slouží pro
uplatnění, provedení nebo ochranu právních nároků.
Na koho se můžete obrátit se stížností?
Svou stížnost můžete adresovat přímo společnosti EMCO na shora uvedenou adresu nebo na
tuto e‐mailovou adresu (info@emco.at) nebo na úřad pro ochranu osobních údajů (rakouský
úřad pro ochranu osobních údajů, Wickenburggasse 8, 1080 Vídeň, tel. +43 1 521 52‐0, e‐
mail: dsb@dsb.gv.at).
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