
ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ – KANDIDÁTI s.r.o. 
 
 
Využíváním našich služeb nám, nám svěřujete různé informace, včetně svých 
osobní údajů. V těchto pravidlech ochrany soukromí se dozvíte jaké služby 
poskytujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a chráníme. 
 
 
VAŠE PRÁVA 
 
Transparentnost 
 
Vždy Vás poučíme k jakému účelu mohou být Vámi zadané údaje použity, kdo 
údaje zpracovává a kdo je spravuje.  
 
Právo na přístup k osobním údajům 
 
Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, 
jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k 
těmto osobním údajům. Na vyžádání Vám tak vždy poskytneme veškeré 
informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních 
údajů. Pokud by chtěl uživatel našich služeb získat informace ohledně osobních 
údajů, které byly v rámci našich služeb zaslány klientům, měl by se obrátit na 
klienta, který je osobní údaje spravuje. 
 
Právo na opravu 
 
Pokud zjistíte,  že jsou jeho vaše údaje nepřesně či chybně zpracovávány, máte 
právo na to, aby byly vaše osobní údaje neprodleně opraveny. 
 
Právo na výmaz („právo být zapomenut“) 
 
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již 
nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje 
zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje 
vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v 
pozici správce. V případě osobních údajů, vedených klienty, by mělo být právo na 
výmaz uplatněno vůči klientům v pozici správců osobních údajů. Dále je třeba 
uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní 
povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch 
osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování. 
 
Právo na omezení zpracování 
 
Máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud:  
 

- popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby 
správce mohl přesnost osobních údajů ověřit 

- zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte 



místo toho o omezení jejich použití 
- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je 

požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků 
- pokud vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda 

oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 
 
Právo na ochranu soukromí 
 
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování Vašich osobních 
údajů, způsobem který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního 
života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s 
ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení nebo 
požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav.  
 
Chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, potřebujeme od Vás pro 
potřeby identifikace písemnou žádost s úředně  ověřeným podpisem zaslanou na 
adresu KANDIDÁTI s.r.o., Bělohorská 1653/106, 169 00 – Praha 6.  
 
  
KDO JE SPRÁVCE? 
 

Správcem je společnost KANDIDÁTI s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, 
se sídlem Bělohorská 1653/106, Břevnov, 169 00, oddíl C, vložka 250064, IČO: 
045 79 224, která také provozuje webové stránky www.kandidati.cz. 
 
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní 
údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. 
 
 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 
Služby společnosti Kandidáti s.r.o. se věnují dvěma oblastem. Našim klientům tj. 
společnostem, které hledají vhodné kandidáty na vypsané pracovní pozice, 
poskytujeme HR marketingové kampaně, služby pre-selekce a pracovní 
diagnostiky. Pro kandidáty na pracovní pozice zprostředkováváme kontakt mezi 
nimi a zadavateli. 

Poskytovatelem služeb je společnost KANDIDÁTI s. r. o. zapsaná u Městského 
soudu v Praze, se sídlem Bělohorská 1653/106, Břevnov, 169 00, oddíl C, vložka 
250064, IČO: 045 79 224, na základě povolení MPSV ke zprostředkování 
zaměstnání občanů ČR a EU na území ČR a EU. 

 
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 
 
Nejvíce osobních údajů zpracováváme při vyhledávání vhodné pozice pro Vás, 
jako kandidáty. Určité množství údajů je zde povinné, to jsou jen údaje sloužící k 
základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon), ostatní 
údaje kandidáti uvádí ve svých životopisech a profilech, aniž bychom některé 
údaje výslovně požadovali. Není možné přesně uvést všechny osobní údaje, které 

http://www.kandidati.cz/


zpracováváme, protože neexistuje jednotný vzor životopisu a každý kandidát o 
zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje. Obecně většinou dochází ke 
zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-
mail, telefon, oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, 
absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy. 
Dále zpracováváme některé osobní údaje našich zaměstnanců, spolupracovníků 
a obchodních partnerů. 
 
ULOŽENÍ A ZABEZPEČENÍ DAT 
 
Elektronická data jsou uložena na zabezpečených úložištích našich, či našich 
partnerů. Písemná data jsou uložena na zabezpečených místech k tomu 
určených. Systém pro správu přístupů, umožňující omezit přístup 
zainteresovaným osobám jen do takových oblastí a k takovým informacím, které 
pro svou práci nutně vyžadují. Máme nastavené procesy umožňující sledování 
všech akcí prováděných na jednotlivých informačních systémech a dovolující 
jejich ohlášení v případě incidentu majícího vliv na data našich zákazníků. 
 
 
COOKIES 
 
Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co 
nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný 
disk uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o uživatelích, ale k 
rozlišování jednotlivých uživatelů stránek. V nastavení prohlížeče může uživatel 
zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné 
zobrazování stránek. 
 
 
OCHRANA ÚDAJŮ 
 
Máme zavedená potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení 
ochrany osobních údajů. Osobní údaje jsou pod potřebnou kontrolou. Veškeré 
osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých 
pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo 
smluvní povinností mlčenlivosti. 
 
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří 
jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních 
údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 
třetí strany. 
 
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které 
nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, 
kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. 
 
 
 
KONTAKTY 



 
Odpovědnou osobou v oblasti ochrany osobních údajů  je: 
 
Albert Tošovský 
gdpr@kandidati.cz 
 
 
Vždy máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
 
Tyto zásady ochrany soukromí nabývají účinnosti dne 25.5. 2018 a jsou k 
dispozici  na internetových stránkách www.kandidati.cz nebo v písemné podobě 
v provozovně společnosti na adrese U Dětské vesničky 502/10, 360 07 Karlovy 
Vary. 
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