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1. Úvod 

Rádi bychom Vám poskytli základní informace ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních 
údajů, které jsme od Vás, jakožto od uchazeče, jemuž zprostředkováváme pracovní či jinou 
pozici u našich klientů, získali. 

 

2. Postavení naší společnosti z hlediska 
zpracování osobních údajů 

Naše společnost Rödl & Partner Consulting & Valuation, s.r.o. se sídlem Platnéřská 2, 110 00 
Praha 1, IČO: 25724231, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, sp.zn. C64494, je součástí skupiny Rödl & Partner Česká republika a i celosvětové 
skupiny Rödl & Partner. Rödl & Partner Consulting & Valuation s.r.o. je správcem Vašich 
osobních údajů (dále také jako „správce“). 

Obecné informace o zpracování osobních údajů skupinou Rödl & Partner v České republice 
také viz ZDE. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, 
zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále 
také jen „Nařízení“) a českými právními předpisy, které upravují některé aspekty Nařízení. 

 

3. Kontaktní údaje  

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, požadavky týkající se Vašich osobních údajů či budete 
chtít uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete nás kontaktovat následovně:  

INFORMACE O OCHRANĚ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ  
O ZAMĚSTNÁNÍ 
 
– RÖDL & PARTNER CONSULTING & 
VALUATION, S.R.O. 

https://www.roedl.cz/cs/cz/Documents/informace-o-ochrane-osobnich-udaju.pdf
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 písemně formou dopisu/oznámení nebo osobně na adrese sídla správce: Platnéřská 
2, 110 00 Praha 1; 

 elektronicky na e-mailovou adresu: recruitment@roedl.com; 
 telefonicky na tel. čísle: +420 236 163 111. 

4. Zpracování osobních údajů uchazečů 

Právní důvody a účely zpracování 

Pokud jste uchazečem  kandidátem na pracovní pozici u našeho klienta jakožto Vašeho 
potenciálního zaměstnavatele a poskytnete nám Váš životopis a související údaje, jsme 
správcem Vašich osobních údajů.  

V případě, že se na nás obrátíte jako zájemce (uchazeč) na konkrétní pozici u našeho klienta 
(potenciálního zaměstnavatele), zpracováváme Vaše údaje za účelem provedení výběrového 
řízení. 

Pokud chcete být vedeni v naší databázi bez vazby na konkrétní pozici / výběrové řízení, 
budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě právního titulu  Vašeho výslovného 
souhlasu. Účely zpracování při udělení souhlasu jsou následující:   

- vedení kandidáta, resp. jeho osobních údajů, v databázi uchazečů správce; 

- posouzení vhodnosti kandidáta na určitou pozici; 

- kontaktování kandidáta správcem v případě, že by posoudil kandidáta jako vhodného 
uchazeče na pozici u možného zaměstnavatele či klienta, pro jejíž obsazení bude 
správce provádět příslušné výběrové řízení. 

Tento souhlas je udělen na dobu nejvýše 3 roky. Tento souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv 
odvolat. 

Váš životopis nám také můžete poslat přes webovou platformu na www.jobs.cz nebo 
roedl.jobs.cz, přes kterou nám můžete udělit i výše uvedený souhlas elektronicky. 

Dále můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem hájení právních zájmů správce v 
případném právním sporu s uchazečem z titulu ochrany oprávněných zájmů správce. 

V případě, že nás navštívíte osobně na našich pobočkách v Praze a v Brně, zpracováváme Vaše 
osobní údaje z kamerového systému na základě oprávněného zájmu správce za účelem 
ochrany majetku a zajištění bezpečnosti osob a informací. Více informací naleznete ZDE. 

Nepoužíváme Vaše osobní údaje k profilování ani k automatizovanému individuálnímu 
rozhodování. 

 

Rozsah zpracování  

Pro účely provedení výběrového řízení zpravidla zpracováváme údaje z Vašeho životopisu či 
dalších zdrojů, tj. zejména: 

- Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní 
číslo, bydliště, případně jinou kontaktní adresu);  

- informace o Vašem vzdělání, profesním vývoji, zaměření, dovednostech, jazykových 
znalostech; 

- fotografii, pokud je součástí životopisu; 

- informace o bezúhonnosti (pokud tak vyžaduje daná pozice nebo právní předpisy);  

https://www.jobs.cz/
https://roedl.jobs.cz/
https://www.roedl.cz/cs/cz/Documents/informace-o-ochrane-osobnich-udaju.pdf
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- údaje o osobách (jméno, příjmení, kontaktní údaje), které jste uvedli životopise nebo 
v rámci výběrového řízení za účelem poskytnutí referencí na Vaši osobu (správce 
přitom předpokládá, že tyto osoby Vám daly k této komunikaci předem souhlas), a to 
včetně informací, které nám tyto osoby sdělily; 

- veřejně dostupné informace v souvislosti s danou pozicí, tj. zejména informace a údaje 
z Vašeho profilu na sociální síti LinkedIn nebo jiné profesní síti či portálu (např. 
jobs.cz);  

- informace o průběhu výběrového řízení;  

- další údaje, které nám poskytnete v životopise nebo ve Vámi zaslaných dokumentech 
v tištěné či elektronické podobě, příp. které nám sdělíte jinak. 

V případě, že budete souhlasit, abychom informace o Vás uchovávali v naší databázi pro účely 
posouzení Vaší osoby jako kandidáta pro další možné výběrové řízení, budeme zpracovávat 
Vaše osobní údaje ve shora uvedeném rozsahu (k udělení souhlasu viz výše). 

Na základě Vašeho souhlasu také můžeme uveřejnit Váš anonymizovaný profesní profil 
v našem newsletteru HR News zasílaného našim klientům, kde však neuvádíme Vaše 
identifikační a kontaktní údaje.  

 

Příjemci a zpracovatelé 

Pokud nám zašlete životopis, příp. s námi jinak komunikujete přes webovou platformu na 
webových stránkách www.jobs.cz nebo roedl.jobs.cz, zpracováváme Vaše osobní údaje 
v aplikaci Teamio zpracovatele –  společnosti LMC s.r.o. v pozici zpracovatele osobních údajů. 

Dalším zpracovatelem mohu být i jiné pracovní portály, přes které hledáme kandidáty, a dále 
společnost Rödl Global Digital Services GmbH, Norimberk, Německo, která poskytuje IT 
infrastrukturu a zajišťuje její správu pro celou naši skupinu Rödl & Partner v České republice.  

Vaše údaje předáváme samozřejmě k posouzení potenciálnímu zaměstnavateli, pro kterého 
provádíme dané výběrové řízení. Takový zaměstnavatel je v pozici samostatného (nezávislého) 
správce Vašich osobních údajů. 

Příjemci Vašich osobních údajů pak mohou být i naši poradci (daňoví, právní, auditoři), státní 
orgány, pokud by tak vyžadovaly právní předpisy, kurýři či Česká pošta. 

Vaše osobní údaje v zásadě nepředáváme do třetích zemí, kdy jsou zpracovávány pouze v EU, 
tj. v České republice, případně v Německu v rámci zpracování za účelem poskytování správy 
informační infrastruktury společností Rödl Global Digital Services GmbH.  

V případě vedení výběrového řízení pro zahraničního klienta – potenciálního zaměstnavatele, 
mohou být Vaše údaje předány i do zahraničí (v zásadě v rámci EU, příp. do Švýcarska).  

Pokud bychom měli poskytnout Vaše osobní údaje do jiných zemí, budeme Vás o tom 
informovat. 

 

Doba zpracování 

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání uchováváme po dobu trvání výběrového řízení (po jeho 
skončení Vaše údaje vymazáváme nejpozději do  6 měsíců) nebo po dobu udělení Vašeho 
souhlasu (nejdéle 3 roky), byl-li udělen.  

V případě uplatnění či obhajoby našich nároků u soudního nebo jiného státního orgánu, pak 
mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu takového řízení.  

https://www.jobs.cz/
https://roedl.jobs.cz/
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5. Zpracování osobních údajů v rámci použití 
bezpečnostního kamerového systému 

V případě, že nás navštívíte na našich pobočkách v Praze a v Brně osobně, mohou být Vaše 
osobní údaje zpracovávány v rámci bezpečnostního kamerového systému. Více informací 
naleznete ZDE. 
 

6. Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů? 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení 
následující práva:  

 právo na přístup k osobním údajům, tj. právo žádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní 
údaje zpracovávány či nikoli, a pokud jsou zpracovávány, máte právo získat přístup k 
těmto osobním údajům a k informacím o jejich zpracování; 

 právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně nebo nejsou 
pravdivé; 

 právo na výmaz osobních údajů, kdy Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro 
účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly 
zpracovávány protiprávně, případně podáte oprávněnou námitku, vymažeme, nejsou-
li zde jiné zákonné důvody pro jejich zpracování; 

 právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená že Vaše údaje můžeme 
dočasně znepřístupnit, odstranit či jinak omezit jejich zpracování; 

 právo na přenositelnost osobních údajů, kdy Vaše osobní údaje zpracovávané z titulu 
smlouvy či na základě souhlasu poskytneme třetímu subjektu, a to za podmínky, že to 
právní předpisy povolují a je to technicky možné; 

 právo vznést vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů prováděného na 
podporu našich oprávněných zájmů, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude 
ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež 
převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné 
vymáhání právních nároků. Námitku také můžete vznést v případě přímého marketingu 
(včetně profilování), který však u uchazečů nevyužíváme. Pokud podáváte námitku 
proti zpracování Vašich osobních údajů, uveďte prosím důvody, proč bychom neměli 
zpracovávat Vaše osobní údaje způsobem, jakým je zpracováváme v současné době. 

 

Vedle toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu 
osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz. 

Uvedená práva můžete uplatnit u naší společnosti způsobem uvedeným v bodu 3. výše. 

 

Rödl & Partner si vyhrazuje změnu těchto informací. 
 
Aktualizováno dne: 18.03.2022 

 

https://www.roedl.cz/cs/cz/Documents/informace-o-ochrane-osobnich-udaju.pdf
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