ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Děkujeme za návštěvu našich webových stránek. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá,
proto Vás prostřednictvím těchto Zásad informujeme o tom, jaké Vaše osobní údaje budeme na
webu www.ewm.cz, resp. www.ewm-jirikov.cz zpracovávat, za jakým účelem, po jakou dobu a jak
můžete ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů uplatnit svá práva.
Správcem Vašich osobních údajů je společnost EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., se sídlem 9. května
718, Jiříkov, 40753, IČ 62241001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, spisová značka C 7994 (dále jen „Společnost“). Společnost tímto prohlašuje, že osobní
údaje zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů
(nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).
Osobní údaje jsou informace, které slouží k identifikaci konkrétní fyzické osoby. Společnost od Vás
může získat Vaše osobní údaje prostřednictvím kontaktního formuláře, emailu, či telefonického
rozhovoru. Jedná se zejména o:
-

jméno a příjmení
adresu
e-mailovou adresu
telefonní číslo
další údaje poskytnuté přiložením životopisu

Pokud si naše stránky jen prohlížíte, neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou údajů
poskytnutých Vaším internetovým prohlížečem nebo mobilním zařízením našemu internetovému
serveru (tzv. „cookies“). Tyto technické údaje jsou nezbytné pro správné zobrazení webové stránky
ve Vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení. Využívání cookies můžete zakázat v nastavení svého
prohlížeče, může to však mít vliv na správnost zobrazení nebo fungování některých funkcí.
Osobní údaje, které nám sdělíte výše uvedenými prostředky, využijeme v rámci personálního
oddělení Společnosti pouze za účelem nabídnutí pracovního místa ve výrobních závodech a
prodejních pobočkách Společnosti v České republice. Pokud nedojde k navázání pracovního poměru a
nezmění se tak účel zpracování osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje uchovávat nejdéle po
dobu 6 měsíců od jejich obdržení. Po uplynutí této lhůty budou Vaše osobní údaje vymazány.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Společností máte jakožto subjekt údajů
následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit:
-

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda Společnost Vaše
osobní údaje zpracovává, a pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou
zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat. Také máte právo získat kopii Vašich
osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme
požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů ve výši 100 Kč.

-

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

-

Právo na výmaz znamená, že na Vaši žádost musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již
nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii)odvoláte
svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů a zároveň neexistují žádné další právní

důvody pro jejich zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) ukládá
nám to zákonná povinnost.
-

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než
tak, že je budeme mít pouze uloženy.

-

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Nicméně vzhledem k tomu, že
budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze s Vašim souhlasem, nikoliv z důvodu
oprávněného zájmu, budete v případě, že chcete souhlas odvolat, uplatňovat právo na výmaz
(viz výše).

-

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a
které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto
osobní údaje předány přímo jinému správci;

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím pomocí
naší speciálně zřízené e-mailové adresy gdpr@ewm-group.com. Na vaše dotazy či připomínky
odpovíme do jednoho měsíce.
Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší
nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).
Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a mohou být dle potřeby
aktualizovány.

