
Informační memorandum o zpracování osobních údajů  
v souvislosti s vedením databáze uchazečů o zaměstnání  

(IS Uchazeči o zaměstnání) 
 
 
Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnostNařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). 
 
V souladu s čl. 13 GDPR bychom vám rádi poskytli podrobné informace o tom, proč a pro jaké účely 
vaše osobní údaje zpracováváme, o právech, která v souvislosti s jejich zpracováním máte. 
 
V následujících bodech Vám poskytneme informace o zpracování vašich osobních údajů: 
 
Informace o zpracování osobních údajů s vedením databáze uchazečů o zaměstnání 

1. Správce osobních údajů 
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
3. Účely a právní základy zpracování osobních údajů 
4. Kategorie subjektu údajů 
5. Kategorie shromažďovaných osobních údajů 
6. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 
7. Odevzdávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
8. Období, během něhož budou vaše osobní údaje uchovávány 
9. Práva subjektu údajů 
10. Odvolání souhlasu 
11. Ochrana osobních údajů 

 
 
1. Správce osobních údajů: 
 
Název:  Jaga Media, s.r.o. 
se sídlem:  Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 
IČO:  27076695 
kontakt:  e-mail: gdpr@jagamedia.cz  tel. č.: +420 267 219 346 
 
2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 
Nebyla stanovena, jelikož z GDPR nám tato povinnost nevyplývá. 
 
3. Účely a právní základy zpracování osobních údajů 
 
Účelem zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti s vedením databáze uchazečů 
o zaměstnání je: 
 
- vedení databáze uchazečů o zaměstnání. 
 
Právním základem zpracovávání vašich osobních údajů za účely podle uvedeného je váš souhlas 
(který byl udělen podle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). 
 
4. Kategorie subjektu údajů 
 
Fyzické osoby, které udělily souhlas se zařazením do databáze uchazečů o zaměstnání. 
 
 
5. Kategorie shromažďovaných osobních údajů 
 
Běžné osobní údaje (čl. 4 bod 1 Nařízení) 
 
6. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 
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Ve smyslu GDPR je možné, aby správce zpracováváním osobních údajů pověřil také další osobu, tzv. 
zpracovatele. Takové subjekty pro nás zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy a podle našich 
pokynů. Také musí přijmout opatření k tomu, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. 
 
Spolupracujeme s následujícími zpracovateli: 
 
JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava, IČ: 35705779 
LORI IT, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava, IČ: 50490681 
Oliver Vysloužil, Tomášikova 12570/50A, 831 04 Bratislava, IČ: 46577220 
Jaroslav Matyáš, Ľanová 3012/17, 900 31 Stupava, IČ: 50729845 
VNET a.s., Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava, IČ: 35845007 
Veronika Šagátová, Malé Chlievany 90, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČ: 51211424 
 
Vaše osobní údaje mohou být postoupeny následujícím kategoriím příjemců: 
 
- subjektům veřejné správy a státním orgánům ve smyslu specifických předpisů – např. Úřadu na 

ochranu osobních údajů ČR, 
- třetím stranám, které jsou zapojeny do probíhajících nebo potenciálních soudních, trestních 

nebo správních řízení, nebo takovým třetím stranám, které nám pomáhají prosazovat nebo 
bránit zákonná práva. Informace můžeme sdílet například s našimi právními nebo jinými 
odbornými poradci. 

 
7. Odevzdávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
 
Přenos osobních údajů se neuskutečňuje. 
 
8. Období, během něhož budou vaše osobní údaje uchovávány 
 
Vaše údaje uchováváme 3 roky od udělení souhlasu, nebo do jeho odvolání. 
 
9. Práva subjektu údajů 
 
Pokud se cítíte dotčen na svých právech, můžete podat na Úřad na ochranu osobních údajů stížnost. 
 
a) Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům a na jejich kopii. Pokud požádáte o kopii 
elektronickými prostředky, informace Vám poskytneme v běžně používané elektronické podobě, 
pokud nepožádáte o jiný způsob. 
 
b) Právo na opravu osobních údajů 

Pokud jsou údaje nesprávné, máte právo na jejich opravu.  
Pokud jsou neúplné, máte právo je doplnit. 
 
c) Právo na omezení zpracovávání osobních údajů 

Máte právo na omezení zpracovávání v případech určených předpisy, například do jejich opravy (resp. 
do ověření jejich správnosti), nebo pokud je zpracovávání osobních údajů nezákonné a žádáte 
namísto vymazání osobních údajů omezení jejich použití, případně už nepotřebujeme osobní údaje na 
účel jejich zpracovávání, ale potřebujete je Vy na uplatnění právního nároku. 
 
d) Právo na výmaz osobních údajů 

Máte právo na výmaz údajů v případech, které určují předpisy, pokud není toto právo omezené 
právními předpisy. Právo na výmaz se uplatní např. tehdy, pokud Vaše osobní údaje už nejsou 
potřebné na účely, na které byly získány, nebo pokud odvoláte souhlas, na základě kterého se 
zpracovávání vykonává.  
 
e) Právo na přenosnost osobních údajů 



Pokud údaje zpracováváme na základě souhlasu a zpracovávání osobních údajů se vykonává 
automatizovanými prostředky, máte právo na přenosnost údajů (právo získat údaje 
ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a právo přenést je k jinému 
provozovateli). 
 
Práva podle výše uvedeného (pokud splňujete podmínky) si můžete uplatnit: 

a) písemně na adrese Společnosti, nebo  
b) e-mailem na adrese gdpr@jagamedia.cz 

Pokud nebudete spokojeni s tím, jak jsme reagovali na uplatnění Vašich práv, nebo pokud si myslíte, 
že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s předpisy, máte právo se obrátit na Úřad na ochranu 
osobních údajů ČR. 
 
1. Odvolání souhlasu 
 
Souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat následujícím způsobem: 
 
a) písemně na adrese SOZA nebo 
b) e-mailem na adrese gdpr@jagamedia.cz. 
 
10. Ochrana osobních údajů 
 
Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií. V souladu 
s GDPR jsme přijali mnoho technických a organizačních opatření, která chrání Vaše osobní údaje. 
Tato opatření pravidelně přehodnocujeme a aktualizujeme. 
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