Souhlas s poskytnutím osobních údajů.
Vložením Vašeho životopisu (CV) dobrovolně poskytuji společnosti Schindler Systems,
s.r.o., IČ: 27902510, se sídlem V Edenu 380, Škvorec (dále jen „správce“) ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které jsem
vyplnil/a ve formuláři životopisu (dále jen „údaje“) a beru na vědomí, že mé údaje bude
správce zpracovávat formou zabezpečené počítačové databáze v rozsahu, v jakém je
poskytuji.
Tyto informace budou sloužit k předávání dál registrovaným uživatelům tohoto portálu, kteří
vyhledávají uchazeče o práci za účelem nabídky práce a/nebo nabízející práci a k
marketingovým účelům správce. Souhlasím, aby správce předával mé údaje k dalšímu
zpracování příjemcům, a aby správce a příjemci zpracovávali mé údaje po dobu 6 měsíců.
Pokud se během 6 měsíců nepřihlásím k tomuto portálu, budou mé osobní údaje smazány
včetně mé registrace. Každým přihlášením se tato doba o dalších 6 měsíců prodlužuje.
Váš profil i registraci můžete kdykoliv sám smazat kliknutím na odkaz ZRUŠIT MŮJ ÚČET
uvedený po Vašem přihlášení v menu napravo.
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje ve formuláři jsou relevantní, správné, právně či eticky
nezávadné a pravdivé a souhlasím, aby správce do obsahu mého profilu zasáhl nebo jej
zablokoval, bude-li mít za to, že mnou uvedené údaje nejsou pravdivé nebo relevantní či jsou
eticky závadné. Beru na vědomí, že výlučně odpovídám za právní nezávadnost a věcnou
správnost obsahu mnou vytvořeného vlastního profilu a že tento profil může být správcem
v opačném případě smazán.
Beru na vědomí, že vytvořením vlastního profilu na portálu mohou mé osobní údaje, které
jsem uvedl ve formuláři profilu, zpracovávat osoby, které tento profil navštíví.
Pokud se odůvodněně domníváte, že správce nebo příjemce Vašich údajů provádí zpracování
Vašich údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, můžete ve smyslu ust. §21 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění (i) požádat
správce případně příjemce o vysvětlení a/nebo (ii) požadovat, aby správce nebo příjemce
vzniklý závadný stav odstranil, zejména tím, že provede opravu eventuálních chyb ve Vašich
údajích, jejich doplnění, zablokování nebo zlikvidování. Pokud by Vám správce a/nebo
příjemce nevyhověl jste oprávněn se se svým podnětem obrátit přímo na UOOU.

