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POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Informace o zpracování osobních údajů 

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., sídlem Jankovcova 1603/47a, 
Holešovice, Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 05976359, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
sp. zn. C 274001 (dále jen „společnost ŠKODA AUTO DigiLab“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich 
právech souvisejících s daným zpracováváním. 

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: 

Nábor zaměstnanců 

Účely zpracování:  

a) Vyhodnocení vhodnosti pro pozici, příprava nezbytné dokumentace před zahájením pracovního poměru,  
b) evidence zájemců pro účely budoucích nabídek a předcházení opakovaným účastem ve výběrových řízeních 

Popis účelů zpracování: 

V součinnosti se společností ŠKODA AUTO a.s. realizujeme výběrové řízení, kdy Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány 
za účelem zhodnocení vhodnosti Vás jako zájemce o zaměstnání ve vztahu ke konkrétní pozici včetně ověření informací, které jste 
nám poskytli (např. ověření veřejně dostupných zdrojů, vyžádání dokumentů nebo ověření referencí u předchozích 
zaměstnavatelů). Od neúspěšných zájemců o zaměstnání, u nichž přichází v úvahu možnost zaměstnání do budoucna, ať už v 
rámci ŠKODA AUTO DigiLab, či ŠKODA AUTO a.s., zpracováváme dále osobní údaje v rozsahu zaslaných životopisů a případných 
dalších podkladů z výběrového řízení, pokud nám k tomu udělili souhlas. Životopisy ostatních zájemců a další podklady jsou 
smazány po skončení daného výběrového řízení. Za účelem omezení duplicity projeveného zájmu o zaměstnání a vedení 
základního přehledu o proběhlých výběrových řízeních evidujeme osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, stejně jako datum 
výběrového řízení u všech zájemců, kteří nebyli v uplynulých výběrových řízení úspěšní. 

Obdobně zpracováváme údaje obchodních partnerů (podnikatelů) za účelem vyřízení jejich požadavků a nabídek spolupráce. 

Popis právního základu pro zpracování: 

Zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení vhodnosti pro pozici a přípravy nezbytné dokumentace před zahájením 
pracovního poměru je nezbytné pro provedení náboru a uzavření smlouvy.  

Evidenci potenciálních vhodných kandidátů pro budoucí nabídky zpracováváme na základě souhlasu.  

Na vedení evidence všech kandidátů máme oprávněný zájem, kterým je prevence opakovaných účastí ve výběrových řízeních a 
vedení základní evidence o proběhlých výběrových řízeních. 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:  

Získáváme osobní údaje v rozsahu zaslaných životopisů a případných dalších podkladů od zájemců o konkrétní pozici 
prostřednictvím personálních agentur i vlastních komunikačních kanálů. Konkrétně jde zejména o identifikační údaje; kontaktní 
údaje; popisné údaje týkající se zaměstnání, vzdělání apod.; údaje nutné pro přípravu pracovní dokumentace. 

Doba zpracování a archivace: 

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení mažeme veškeré údaje vyjma údajů 

zahrnujících Vaše jméno, příjmení a datum účasti na výběrovém řízení, které archivujeme po dobu 3 let od skončení výběrového 

řízení. U zájemců, kteří projevili souhlas, dále po dobu 1 roku uchováváme rovněž životopisy a další dodané podklady pro účely 

budoucí nabídky pozic.  
Kategorie dalších zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout: 

Personální agentury, ŠKODA AUTO a.s. (dodavatel administrativních činností souvisejících s HR službami) 

Původ osobních údajů:  

Přímo od Vás. 

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem? 

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí nebo mezinárodním společnostem. 

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů: 

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází. 

Ostatní informace 

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického 
výzkumu. Na základě zákonného zmocnění můžeme mít povinnost vaše osobních údaje poskytnout orgánům veřejné moci, 
zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. 

 



  

ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., Jankovcova 1603/47a, 170 00 Prague 7, Czech Republic, www.skodaautodigilab.com 

 2/2 

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
 
 

 
Jaká máte práva? 

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva: 

    

Přístup ke zpracovávaným 
osobním údajům. 

Odvolání souhlasu se 
zpracováním osobních údajů. 

Opravu nebo doplnění 
nepřesných, nesprávných 

nebo neúplných údajů. 

Výmaz osobních údajů 
v případě zániku účelu nebo 
neoprávněného zpracování. 

    

Omezení neboli blokaci 
zpracování osobních údajů. 

Výpis osobních údajů ve 
strukturovaném a strojově 
čitelném formátu pro sebe, 
nebo pro jiného správce. 

Podání námitky proti 
zpracování osobních údajů, 

pokud se domníváte, že 
zpracování není oprávněné. 

Nebýt předmětem 
automatizovaného 

rozhodování. 

 

 
Jak můžete uplatnit svá práva? 

Pro komunikaci se společností ŠKODA AUTO DigiLab ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty: 

 
nebo 

 

Elektronicky na adrese:  

dpo@skodaautodigilab.com  

 

 Listinnou formou na adrese: 

ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. 
k rukám DPO 
Jankovcova 1603/47a  
170 00 Praha 7 – Holešovice 

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost ŠKODA AUTO DigiLab požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady 
nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené. 

 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

 

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat 
pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO 
DigiLab. 

  www.skodaautodigilab.com  

 dpo@skodaaautodigilab.com  
 

 
Možnost podání stížnosti 

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje 
zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence 
pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKODA AUTO DigiLab nebo u 
dozorového úřadu. 

 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 

 +420 234 665 111 

 http://ww.uoou.cz/ 
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