V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytujeme povinné
informace týkající se osobních údajů, které nám poskytnete:

Základní informace týkající se ochrany údajů
Řídicí jednotka
Účel
Legitimizace
Příjemci

Práva
Doplňkové informace

Glazura s.r.o.
Řízení procesů náboru zaměstnanců ve společnosti Glazura s.r.o.
Souhlas dotčené osoby
Výhradně pro výše uvedené účely mohou být osobní údaje
převedeny na dceřiné společnosti a přidružené společnosti
Torrecid Group, na kapitálové společnosti nebo na jiné společnosti,
s nimiž společnost Torrecid Group podepsala dohody o spolupráci.
K přístupu, opravě nebo odstranění dat spolu s dalšími právy
vysvětlenými v doplňkových informacích.
Doplňkové informace naleznete jak na druhé straně tohoto listu,
tak v prohlášení o ochraně osobních údajů na následující webové
stránce http://www.torrecid.com/es/web/torrecid/privacystatement

Rádi bychom vám poděkovali za důvěru, kterou jste naší společnosti poskytli.

PŘÍLOHA : DOPLŇKOVÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ.
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 viz níže Torrecid S.A. poskytuje další podrobnější
informace,které doplňují základní informace.
1. SPRÁVCE
- Glazura s.r.o. ICO:62243462
- Telefon: 416809711
- Adresa: Roudnická 122, Dobříň 41301
- Emailová adresa: dataprotection@glazura.cz
2. ÚČEL
Tímto vás informujeme, že údaje v životopisu, které jste nám dnes poskytli, a veškeré údaje získané během různých rozhovorů, se kterými by
mohlo být nakládáno v rámci konkrétního náborového procesu, budou zařazené do souboru LIDSKÉ ZDROJE, jejichž správcem je společnost
Glazura s.r.o. Údaje budou zpracovávané výhradně za účelem zavádění, provádění a řízení náborových procesů skupiny Torrecid Group v
závislosti na oblastech zájmu, které jste uvedli, a na existujících nabídkách, o které jste požádali.
Kromě toho vás budeme moci kontaktovat emailem či telefonicky, abychom mohli vhodně řídit procesy náboru, kterého se chcete zúčastnit.
3. LEGITIMIZACE
Legitimizace shromažďování a zpracování vašich osobních údajů a jejich uvedení v seznamu vychází z vašeho souhlasu s nakládáním s těmito
osobními údaji. Vzhledem k tomu, že legitimizace zpracování není založena na zákonné povinnosti, oprávněném zájmu správce, plnění smlouvy
nebo úkolu vykonávaném ve veřejném zájmu, požadujeme, abyste nám poskytli souhlas se zákonným zpracováním vašich údajů.
4. OCHRANNÉ OBDOBÍ
Glazura s.r.o. uchovává veškeré poskytnuté osobní údaje, zájem správce, který vedl ke shromažďování údajů, přetrvává a subjekt údajů
nepožádal o jejich vymazání. Údaje musí být také uchovávány po zákonem stanovenou dobu.
5. PŘÍJEMCI
Osobní údaje mohou být převedeny na dceřiné společnosti a přidružené společnosti Torrecid Group, na kapitálové společnosti nebo na jiné
společnosti, s nimiž společnost Torrecid Group uzavřela dohody o spolupráci podniků z důvodu řízení náborových procesů a maximalizace
příležitostí pro dotčené osoby, které požádaly o konkrétní pozici v souladu se závaznými firemními pravidly společnosti Torrecid Group a
prohlášením
o
ochraně
osobních
údajů,
které
jsou
dostupné
na
webových
stránkách
společnosti:
(http://www.torrecid.com/es/web/torrecid/privacy-statement).
6. PRÁVA
Subjekt údajů má právo získat potvrzení o tom, zda správce nebo kterákoliv společnost skupiny zpracovává jeho osobní údaje a tedy má k jeho
osobním údajům přístup. Subjekt údajů je oprávněn zabránit zpracování poskytnutých údajů.
Dotčené osoby mohou požadovat vymazání osobních údajů a správce je povinen osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, jakmile již
nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, jakmile dotčené osoby odvolají svůj souhlas či nesouhlasí se zpracování údajů, pokud
jsou údaje zpracovávány nelegálně nebo musí být údaje vymazané z důvodu právní povinnosti uvedené v právních předpisech Evropské unie
nebo členských států. Podobně mohou dotčené osoby požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
Dotčené osoby mohou kdykoliv z důvodů souvisejících s jejich specifickou situací vznést námitky proti zpracování osobních údajů, a to včetně
vytvoření profilů. Správce přestane zpracovávat údaje, pokud neexistují převažující legitimní důvody, anebo je uloží nebo se bude bránit všem
možným nárokům.
Správce oznámí jak veškeré opravy nebo vymazání osobních údajů, tak omezení zpracování údajů, která provádí.
Dále má dotčená osoba právo na přenositelnost údajů, jinými slovy má právo obdržet osobní údaje, které poskytla správci, ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, aniž by původní správce kladl jakékoliv překážky.
Glazura s.r.o.

