
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 
 

Správci osobních údajů: 
Společnost Blixcon s.r.o., IČ 05700728 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 269193 
resp. Blixcon Services s.r.o., IČ 07578521 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302587 
obě se sídlem Na Pankráci 332/14, Praha 4 
kontaktní telefon +420777055665 
kontaktní email info@blixcon.cz 
(dále jen „Správce“)  
 
Druhy zpracovávaných osobních údajů 
• jméno,  
• příjmení,  
• datum narození, 
• kontaktní údaje, 
• v konkrétním případě i další osobní údaje uvedené v životopise uchazeče či poskytnuté přímo 

uchazečem v rámci komunikace se Správcem. 
 
Účely zpracování  
• nabídka zaměstnání. 

 
Konkrétní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů 
Výše uvedené osobní údaje potřebujeme z důvodu vedení uchazeče v evidenci potenciálních 
zaměstnanců. Za předpokladu, že se uchazeč k domluvenému pohovoru nedostaví, případně pokud ve 
výběrovém řízení neuspěje, bude Správce evidovat jeho osobní údaje pouze v rozsahu jméno, příjmení 
a datum narození, a to z důvodu nekontaktování v dalších výběrových řízeních. 
 
Předání osobních údajů třetím stranám 
Pokud nedojde k navázání pracovněprávního vztahu, nepředáváme osobní údaje třetím osobám. 
 
Doba zpracování osobních údajů 
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu registrace uchazeče osoby v seznamu potenciálních 
zaměstnanců a dále po dobu nutnou k archivaci stanovenou jednotlivými právními předpisy. Pokud tato 
doba není nikde stanovena, budou tyto údaje archivovány po dobu 3 let.  
 
Práva subjektu 
• Subjekt má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, 

právo na výmaz svých osobních údajů, právo podat námitky proti zpracování svých osobních 
údajů v případě, že jej považuje za odporující Nařízení, Zákonu či odporující ochraně soukromí a 
osobního života. 

• Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje Subjektu v rozsahu nezbytném pro 
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly 
shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na 
základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních 
údajích, a to i po skončení vzájemného smluvního vztahu. 

 
 


