
Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání 

Vážená uchazečko, vážený uchazeči, 
níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich 
osobních údajů v souvislosti s náborovým procesem, Správcem těchto údajů, a to v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 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 jen „GDPR“). Níže uvádíme informace týkající se zpracování – zejména 
shromažďování, zveřejňování a dalšího používání – osobních údajů týkajících se uchazečů o zaměstnání v naší 
společnosti. 

1. Identifikace Správce 

Rubena, s.r.o., IČ: 097 25 351, se sídlem Českých bratří 338, 547 01 Náchod, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46769. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
nebyl u Správce jmenován. 

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás v rámci náborového procesu, a to 
z komunikace předcházející výběrovému řízení, z výběrového řízení a ze související komunikace, příp. z veřejně 
dostupných zdrojů (např. LinkedIn). 

Informace či údaje, které o Vás zpracováváme je nutno považovat za osobní údaje, přičemž tyto zahrnují: 

• Jméno a příjmení; 
• Titul; 
• Datum narození; 
• Adresa trvalého bydliště, příp. Kontaktní adresa, pokud se liší od adresy trvalého bydliště; 
• Telefonní číslo; 
• E-mailová adresa; 
• Údaje o Vašich dřívějších zaměstnáních a praxi; 
• Údaje o Vašem vzdělání; 
• Údaje, jež jste nám sdělili v poskytnutém životopisu a v rámci komunikace s námi. 

Správce výslovně informuje Uchazeče, že pokud sám kontaktoval Správce s tím, že se uchází o konkrétní 
pracovní pozici v konkrétním výběrovém řízení, je jeho souhlas se zpracováním osobních údajů za výše 
uvedeným účelem a ve výše uvedeném rozsahu dán okamžikem dodání životopisu, průvodního dopisu nebo 
jinou podobnou reakcí na nabízenou pracovní pozici. 

3. Účel zpracování osobních údajů 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je výběr nejvhodnějšího uchazeče v průběhu náborového procesu / 
výběrového řízení (dále též jen „výběrové řízení“), tj. zejména: 

• posouzení Vašich dovedností, kvalifikace a předpokladů pro danou pracovní pozici, 
• ověřování Vašich dosavadních pracovních zkušeností a referencí, 
• posuzování Vašich schopností, znalostí a osobnostního profilu v assessment, příp. development centru, 
• vzájemné komunikace ohledně výběrového řízení, 
• vedení interních záznamů o výběrových řízeních, 
• zajištění souladu se všemi právními předpisy. 

A dále pro provádění dalších nezbytných kroků vedoucích k uzavření pracovní smlouvy. 

Pokud by bylo pro nás dále žádoucí zpracovávat Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví 
právní předpis, či naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany, vyžádáme si vždy předem Váš 
písemný souhlas. 



Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a nejste k tomu tedy povinen/a. Poskytnutí osobních údajů za 
těmito účely je však nutným požadavkem pro účast ve výběrovém řízení, přičemž bez poskytnutí osobních 
údajů není účast ve výběrovém řízení možná. 

4. Způsob zpracování a zabezpečení osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nejnutnější míře. Přístup k osobním údajům mají pouze ti 
zaměstnanci, případně členové orgánů naší společnosti, kteří se bezprostředně podílejí na zajištění výběrového 
řízení a na výběru nejvhodnějšího uchazeče/ky na danou pracovní pozici. Při zpracování osobních údajů 
dodržujeme příslušné postupy, právní předpisy a zásady ochrany osobních údajů tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům či k jakémukoli zneužití těchto údajů. 

5. Doba uchování osobních údajů 

Osobní údaje získané v rámci výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici uchováváme pouze po dobu 
nezbytně nutnou, nejdéle však 3 měsíce po skončení výběrového řízení (tzn. po uběhnutí lhůty pro účast ve 
výběrovém řízení). Po uplynutí uvedené doby budou osobní údaje vymazány a zlikvidovány. 

V případě úspěchu ve výběrovém řízení budou Vaše osobní údaje uchovávány podle pravidel pro uchovávání 
osobních údajů stanovených příslušnými interními pravidly pro ukládání osobních údajů našich zaměstnanců. 

6. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů 

V souvislosti s námi nebo pro nás prováděným zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva: 

• právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů a právo získat kopii 
Vašich zpracovávaných osobních údajů; 

• právo na opravu Vašich osobních údajů – pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné; 
• právo na výmaz v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních 

povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni shromažďovat, a to 
na základě právní povinnosti; 

• právo na omezení zpracování; 
• právo na přenositelnost osobních údajů; 
• právo vznést námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných 

zájmech třetí strany; 
• právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních 

údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat 
u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Jednotlivá práva můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu: radka.balcarova@trelleborg.com nebo formou 
písemné žádosti zaslané na adresu sídla Správce. 

7. Sdílení osobních údajů s třetími stranami a předávání osobních údajů do 
zahraničí 

Nemáme v úmyslu sdílet Vaše osobní údaje s třetími stranami nebo předávat osobní údaje do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Pokud by taková situace 
měla nastat (stanoví tak právní předpis, či naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany), vyžádáme 
si vždy předem Váš písemný souhlas. 

8. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na 
automatizovaném zpracování, včetně profilování. 

 

Náchod, prosinec 2021 

Rubena, s.r.o. 
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