SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Personální agentura SOLIDEX s.r.o., se sídlem Barvířská 120/11
Liberec. 46007 IČ 04282167, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústi nad Labem
oddíl C. Vložka 36064 (dále jen ‘‘Správce,), aby ve smyslu Nařízení 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,) zpracovala tyto osobní údaje:


jméno a příjmení:



datum narozeni:



e-mail:



telefonní číslo:



fotokopie pasu:



fotokopie občanského průkazu:



adresa trvalého a přechodného pobytu



zdravotní dokumentaci



číslo bankovního učtu

2. jméno, příjmení, datum narozeni, e-mail, telefonní číslo, fotokopie pasu, fotokopie občanského průkazu,
adresa trvalého a přechodného pobytu, zdravotní dokumentaci, číslo bankovního učtu je možná zpracovat
na zaklade Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zprostředkovaní zaměstnaní. Tyto
údaje budou Správcem zpracovaný po dobu 3 let.
3. S výše uvedeným zpracovaným udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnuti osobních údajů dobrovolně.
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zaslaným emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti
Personální agentura SOLIDEX s.r.o. Barvířská č.p. 120/11, Liberec III-Jeřáb, 46007
4. Zpracovaní osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito
zpracovatele:
a. Poskytovatel softwaru
b. Agentura
c. Připadne další poskytovatele zpracovatelských softwaru a aplikaci které však v současné době společnost
nevyužívá.
d. uživatele v rámci smlouvy o přiděleni zaměstnance k zaměstnaní úřad práce příslušná ministerstva.
5. Vezmete prosíme na vědomi, že podle Nařízeni mate právo:


vzít souhlas kdykoliv zpět,



požadovat po nás informaci jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů



vyžádat si u nás přistup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit po připadne požadovat
omezeni zpracovaní.



požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů



na přenositelnost údajů



podat stížnost na úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

