
SOUHLAS UCHAZEČE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Já, níže podepsaný/á  
 

Jméno a příjmení  Kontaktní adresa  

  

jako uchazeč o pracovní či jinou pozici u subjektu (potencionálního zaměstnavatele), pro nějž výběrové 
řízení provádí společnost Rödl & Partner Consulting & Valuation, s.r.o., se sídlem Platnéřská 2, 110 00 
Praha 1 – Staré Město, registrovaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 64494, IČO: 25724231 (dále jen 
„Správce“), 

uděluji tímto                                                        
SOUHLAS, 

aby Správce v souladu 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 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), zpracovával mé osobní údaje v níže 
uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek, tj. aby:  

- zpracovával a uchovával mé osobní údaje v rozsahu: údaje a informace uvedené v mém 
životopisu, zejména mé identifikační a kontaktní údaje (titul, jméno, příjmení, emailovou 
adresu, telefonní číslo, kontaktní adresa), informace o mém vzdělání, profesním vývoji, 
zaměření, dovednostech, jazykových znalostech; fotografie, pokud je součástí životopisu; 
informace o bezúhonnosti (pokud tak vyžaduje daná pozice nebo právní předpisy), údaje o 
osobách (jméno, příjmení, kontaktní údaje) uvedené v životopise či v rámci výběrového řízení 
za účelem poskytnutí referencí na mou osobu (Správce přitom předpokládá, že tyto osoby Vám 
daly k této komunikaci předem souhlas), a to včetně informací, které Správci tyto osoby sdělily, 
veřejně dostupné informace v souvislosti s danou pozicí, tj. zejména informace z mého profilu 
na sociální síti LinkedIn nebo jiné profesní síti či portálu (např. jobs.cz), dále informace o 
průběhu výběrového řízení a další údaje, které jsem Správci poskytl/a v životopise nebo v mnou 
zaslaných dokumentech v tištěné či elektronické podobě nebo které jsem Správci jinak sdělil/a 
(dále jen „osobní údaje“) 

- pro tyto účely: 

▪ 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. 

Právním titulem pro zpracování: souhlas subjektu údajů; 
Doba zpracování osobních údajů: do doby odvolání tohoto souhlasu, nejdéle 3 roky ode dne jeho udělení 
nebo do jeho odvolání. 

Pro Správce zpracovává osobní údaje společnost LMC s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 
170 00, IČO 264 41 381, která zajišťuje zpracování osobních údajů prostřednictvím svých elektronických 
systémů. Dále mohou být údaje zpracovávány společností Rödl Global Digital Services GmbH, Norimberk, 
Německo, která poskytuje IT infrastrukturu a zajišťuje její správu pro skupinu Rödl & Partner v České 
republice. Správce v zásadě nepředává osobní údaje do třetích zemí (mimo EU). 

Tento souhlas je dobrovolný, jeho neudělení či případné odvolání nebude nijak sankcionováno. Kandidát 
může kdykoliv kontaktovat Správce v případě zájmu o pracovní či obdobnou pozici v rámci výběrových 
řízení prováděných Správcem. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto prohlášení lze vzít 
kdykoliv zpět (odvolat jej), a to buď písemně zasláním na adresu sídla Správce, osobně v sídle Správce 
anebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu recruitment@roedl.com. 

mailto:recruitment@roedl.com


Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů mám zejména 
následující práva: právo (i) na přístup k osobním údajům (tj. zejména být informován o tom, jak jsou údaje 
zpracovávány), (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz 
osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 
zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů 
ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, 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 a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 
(www.uoou.cz). 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s písemnou informací o zpracování osobních údajů, která je taktéž 
zveřejněna na webové stránce roedl.jobs.cz, a beru ji na vědomí. 
 
V ……………. dne ………………….                      
            ………………………………………………… 

(podpis uchazeče)            

http://www.uoou.cz/

