GDPR – podmínky zpracování a ochrany osobních údajů

Název a kontaktní údaje podniku
CRI ameba.eu s.r.o. se sídlem Počernická 699/62, Praha 10, PSČ 108 00, IČ
24306291 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v
oddíle C, vložka 110128
Kontakt:
Tel: +420 702 02 02 58
Email: ameba@ameba.eu
Definice pojmů
Firma je fyzická nebo právnická podnikající osoba včetně jí příbuzných osob
(mateřská, dceřiná sesterská společnost) vypisující na portálu volné pozice, o
které se mohou ucházet uchazeči.
Portál je kariérní inzertní portál pod internetovou doménou www.ameba.eu,
provozován společností CRI ameba.eu s.r.o., umožňující propojení poptávky Firmy
po Uchazečích a poptávky Uchazeče po Firmou vypsaných pozicích.
Uchazeč je fyzická osoba projevující zájem o pozici, vypsanou na Portálu, formou
registrace nebo rychlé registrace, poskytující Portálu a firmě své osobní údaje
za účelem ucházení se o tuto pozici včetně všech úkonů s tím nezbytně
spojených.
Důvod zpracování údajů
Portál zpracovává osobní údaje Uchazeče za účelem předání Firmě, u které se
Uchazeč uchází o pozici vypsanou na Portálu. Firma, u které se Uchazeč uchází o
vypsanou pozici, použije poskytnuté informace pro účel výběru vhodného
Uchazeče o na Portálu vypsanou pozici.
Portál zpracovává osobní údaje o kontaktní osobě Firmy zejména jméno, příjmení,
emailovou adresu a telefonní číslo za účelem přístupu do rozhraní portálu pro
vypisování pozic a správu Uchazečů o vypsané pozice. Osobní údaje jsou
zobrazeny na Portálu u Firmou vypsaných pozic.
Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa zpracování Portál
také za účelem zasílání newsletterů.
Poskytování osobních údajů
V případě projevení zájmu o konkrétní pozici Firmy zveřejněné na portálu,
poskytne Uchazeč údaje o své osobě v tomto rozsahu: jméno, příjmení a
emailovou adresu. Dále může Uchazeč poskytnout další následující údaje:
kontaktní telefon, bydliště, dosažené vzdělání, věk, informace o stávajícím a
minulém zaměstnání, informace o pracovních dovednostech a zájmech.
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Přenos údajů do jiné země či organizace
Údaje o Uchazeči o vypsanou pozici obdrží Zaměstnavatel, o jehož pozici se
Uchazeč uchází. Jedná-li se o Firmu se sídlem mimo Českou republiku, jsou
informace poskytnuty Firmě mimo Českou republiku, jehož místo působení může
být Uchazeči na vyžádání poskytnuto, pokud není již uveřejněné v popisu pozice.
Lhůtu pro odstranění údajů, je-li to možné
Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně předání Firmě mimo Českou
republiku) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním
oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu portálu (viz výše), tak také
zasláním elektronické žádosti zde.
Popis bezpečnostních opatření uplatňovaných při zpracovávání, je-li to možné
Poskytnuté údaje o Uchazeči jsou přístupné pouze Firmě, u které se Uchazeč
uchází prostřednictvím registrace nebo rychlé registrace o vypsanou pozici a
dále pověřenému zaměstnanci Portálu, který spravuje inzerci pozice, o kterou se
Uchazeč uchází.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uchazeč a Firma souhlasí se zpracováním osobních údajů v uvedeném rozsahu a
pro uvedený účel využíváním služeb Portálu. Veškeré informace k zpracování
osobních údajů jsou pro Uchazeče a Firmu dostupné přímo na Portálu
www.ameba.eu
Další práva Uchazeče a Firmy na portálu spojená s ochranou osobních údajů
V případě, že portál bude zpracovávat osobní údaje Uchazeče nebo Firmy,
náleží každému Uchazeči nebo Firmě
1. právo informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,
2. právo na přístup k jeho osobním údajům, které Portál zpracovává,
3. právo na opravu jeho osobních údajů, které Portál zpracovává, pokud
nejsou zpracovávané údaje správné, a
4. další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným
zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby Portál
provedl příslušnou opravu či doplnění osobních údajů Uchazeče nebo
Firmy (a to vč. případné blokace či likvidace jeho osobních údajů).
Se svými dotazy či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou Uchazeč
nebo Firma obracet na Portál jakýmikoli prostředky, a to vč. e-mailové adresy:
ameba@ameba.eu.
Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 17. 1. 2018
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