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Informace o zpracování dat v souladu s Články 13 a 14 Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (GDPR) 

 

Informace o ochraně údajů 

Máme opravdu upřímný zájem na ochraně vašich osobních údajů. Zpracováváme Vaše 
osobní údaje (dále jen  „údaje“) výlučně v souladu s právními předpisy. Tato politika ochrany 
údajů je navržena tak, aby Vám poskytla ucelené informace o tom, jak jsou Vaše údaje 
zpracovány naší společností a jak zákon chrání Vaše práva a nároky.  

 

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů a koho můžete kontaktovat? 

Moravskoslezské cukrovary, a.s. 
Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 

dataprotection@agrana.com 

případně pokud se pracovní nabídka, na kterou reagujete, týká zaměstnání u jiné společnosti 
skupiny AGRANA, pak je správcem Vašich údajů tato společnost (dále jen  „Správce“)    

 

2. Jaké údaje jsou zpracovány a z jakých zdrojů pocházejí tyto údaje? 

Zpracováváme údaje, které jsme od Vás obdrželi v momentě odeslání vaší žádosti nebo 
odpovědi ohledně pracovní nabídky na práci u Správce.  

 

Osobní údaje jsou: 

Vaše identifikační a kontaktní údaje a další údaje, které nám v reakci na pracovní nabídku 
poskytnete, například: 

- Jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo), datum 
narození  

- životopis, 
- motivační dopis  
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3. K jakým účelům a na jakém právním základě jsou tyto údaje zpracovávány? 

Zpracování Vašich údajů probíhá za účelem  vyhodnocení a zpracování Vaší žádosti a jednání 
o Vašem zaměstnání u Správce. Taková opatření před uzavřením smlouvy jsou právním 
základem pro zpracování Vašich údajů. Vaše údaje budeme dále zpracovávat za účelem 
ochrany našich práv, zejména pro případ uplatnění nároků podle právních předpisů o 
rovném zacházení. Takové zpracování je naším oprávněným zájmem. 

 

4. Kdo přijímá vaše údaje? 

• Vaše osobní údaje jsou přístupné zpracovatelům, kteří Správci poskytují podpůrné 
služby související se zpracováním a vyhodnocením Vaší žádosti a jednáním o Vašem 
zaměstnání, jde zejména o společnosti ze skupiny AGRANA, poskytovatele IT služeb a 
poskytovatele personálního poradenství. 

• V případě právní povinnosti a v rámci soudního stíhání mohou být příjemci Vašich údajů 
orgány a soudy, jakož i externí auditoři 

 

5. Jak dlouho budou vaše údaje uloženy? 

Vaše údaje budou uloženy po dobu jednoho roku po Vaší registraci, ledaže nám dáte 
souhlas k tomu, abychom si údaje uchovali po delší dobu za účelem zasílání jiných 
pracovních nabídek. Pokud se na Vás obrátíme a Vy nám tento souhlas udělíte, můžete jej 
pak kdykoliv odvolat; za tím účelem nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese  
dataprotection@agrana.com 

 

6. Jaká jsou vaše práva na ochranu údajů? 

Máte kdykoliv právo na informace, opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich 
uložených údajů, právo činit námitky vůči zpracování vašich údajů, na přenositelnost údajů a 
právo na právní stížnost v souladu s ustanoveními předpisy o ochraně údajů.  

Právo na informace: 

Máte právo na informace od naší společnosti týkající se skutečnosti, zda a v jakém rozsahu 
zpracováváme vaše údaje. 

Právo na opravu: 

Pokud zpracováváme údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, máte právo požadovat 
okamžitou možnost opravy nebo doplnění těchto údajů.  
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Právo na vymazání: 

Máte právo od naší společnosti požadovat vymazání vašich údajů a to v případě, že jsme 
tento údaj nezákonným způsobem zpracovali nebo pokud zpracování tohoto údaje zakládá 
podstatu nepřiměřeného porušení vašich oprávněných zájmů. Povšimněte si, prosím, že 
okamžité vymazání může být vyloučeno z určitých důvodů, např. zákonná zadržovací 
ustanovení. 
 

Právo na omezení zpracování: 

Máte právo omezit zpracování vašich údajů, pokud 

• zpochybňujete přesnost údaje po období, které nám umožňuje jeho přesnost ověřit, 

• zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s vymazáním tohoto údaje a pouze 
požadujete omezení jeho používání, 

• my již déle nepotřebujeme tyto údaje pro zamýšlené účely, ale vy požadujete tyto údaje 
pro prokázání, uplatnění nebo obranu vašich právních nároků, nebo 

• jste vznesli námitku vůči zpracování těchto údajů. 

 

Právo na přenositelnost údajů: 

Máte právo získat údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově snímatelném formátu a máte právo převést tyto údaje na jinou odpovědnou stranu 
bez překážek z naší strany, za předpokladu, že 

• zpracováváme tyto údaje na základě odvolatelného prohlášení o souhlasu, které jste 
poskytli nebo realizujeme smlouvu uzavřenou mezi námi, a 

• zpracování je provedeno automatizovanými prostředky. 

Pokud je to technicky proveditelné, máte právo si nechat vaše údaje převést naší společností 
přímo na jinou odpovědnou stranu. 

 

Právo činit námitku: 

Pokud zpracováváme vaše údaje na základě oprávněných zájmů, máte kdykoliv právo činit 
námitku vůči tomuto zpracování, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. My pak 
nesmíme déle zpracovávat vaše údaje, pokud ovšem nemůžeme prokázat závažné, 
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami 
nebo pro prokázání, uplatnění nebo obranu právních nároků. Máte právo kdykoliv činit 
námitku vůči zpracování vašich údajů pro přímé marketingové účely a to bez udání důvodů. 
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Právo na právní stížnost: 

Pokud se domníváte, že zpracováváním vašich údajů dochází k porušení rakouského nebo 
evropského práva na ochranu údajů, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailové 
adresy dataprotection@agrana.com  

V případě pochybností můžeme požadovat dodatečné informace k potvrzení vaší totožnosti. 
Toto slouží k ochraně vašich práv a vašeho soukromí. 

Máte právo vznést námitku u  

The Office for Personal Data Protection  
Urad pro ochranu osobnich udaju 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Prague 7 
Tel. +420 234 665 111  
Fax +420 234 665 444 
e-mail: posta@uoou.cz  
Website: http://www.uoou.cz/ 

u národního dozorčího úřadu v rámci EU.  

 

7. Kde můžete nárokovat tato práva? 

Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím na e-
mailové adrese dataprotection@agrana.com. V případě pochybností  vás můžeme požádat o 
další informace, vedoucí k potvrzení vaší totožnosti. Toto slouží k ochraně vašich práv a 
soukromí. 

 

8. Máte povinnost tyto údaje poskytnout? 

Zpracování vašich údajů je nezbytné pro posouzení a vyhodnocení vaší žádosti a pro 
uzavření pracovní smlouvy. 

 

9. Jsou vaše osobní údaje poskytovány třetím zemím? 

V zásadě nejsou žádné údaje předávány třetí zemi. Přenos v jednotlivých případech se 
uskuteční pouze na základě rozhodnutí Evropské komise, standardních smluvních doložek, 
příslušných záruk nebo vašeho výslovného souhlasu. Dále mohou být osobní údaje 
převedeny do třetí země, pokud se během procesu žádosti vyměňují údaje se žadatelem, 
který se sám v třetí zemi nachází. 
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