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Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 

 

Tento dokument popisuje jak získáváme, používáme a  dále nakládáme s osobními údaji, 

které o  vás shromažďujeme v okamžiku, kdy využíváte služby společnosti Grundstein 

s.r.o. získanými prostřednictvím webového rozhraní www.grundstein.cz (dále jen „webové 

rozhraní“). Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy 

ohledně osobních údajů. 

 

Správce osobních údajů: 

Grundstein s. r. o. 

Kout na Šumavě 116, 345 02 

IČ:  07796803 

vedená u Krajského soudu v Plzni 
 
 
Kontaktní údaje správce osobních údajů: 

Adresa pro doručování: Kout na Šumavě 116, 345 02 Kout na Šumavě 

Kontaktní e-mail: info@grundstein.cz 
 
 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá proto při nakládání s osobními údaji 

postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie, 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 jen „nařízení“). 

 

 

Jak získáváme vaše osobní údaje? 
 

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění registračního formuláře (event. v 

rámci kontaktního formuláře). Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, 

informujte nás o tom, prosím. 

 

  Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje? 

Účelem zpracování osobních údajů jsou opatření směřující k výběru vhodné pracovní pozice 

pro uchazeče, jednání o obsahu pracovněprávního vztahu s uchazečem a jiné související 

záležitosti. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich  
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zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace dokumentů 

apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků. 

 

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme na základě našeho 

oprávněného zájmu také pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb 

včetně analýzy chování uživatelů. 

 

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě 

vašeho souhlasu. 

 

Doba zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu nezbytně nutnou k naplnění 

účelu zpracování – výběru vhodné pracovní pozice uchazeči a uzavření příslušného smluvního 

vztahu, nejdéle však po dobu stanovenou závaznými právními předpisy. 

 

Komu předáváme vaše osobní údaje 

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zpracovatelé osobních údajů zajišťující pro 

správce služby účetnictví. 

Příjemci Vašich osobních údajů mohou být poskytovatelé zdravotně lékařských služeb v 

souvislosti se zákonnými podmínkami pro pracovnělékařské prohlídky, jako předpokladu 

pro výkon práce. 

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo 

mezinárodní organizaci. 

 

  Jaké máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů 

- požádat o informaci týkající se zpracování vašich osobních údajů správcem, 

- požádat o zaslání přehledu vašich osobních údajů, 

- požádat o opravu nepřesných údajů, 

- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již pominul účel 
zpracovávání nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně, 

- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případě, že je správce již 
nepotřebuje, 

- můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, 

- můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, domníváte-li se, že vaše 
osobní údaje zpracováváme protiprávně. 
 

   Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 6. 2019.           


