Souhlas se zpracováním osobních údajů
Poskytnutím Vašich osobních údajů prostřednictvím registračního formuláře udělujete souhlas se
zpracováním Vašich osobních údajů společnosti Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2,
186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 27582167, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225. Společnost Deloitte Advisory s.r.o. jakožto Váš potenciální
budoucí zaměstnavatel či oprávněný zástupce (v náborovém procesu) Vašeho potenciálního
budoucího zaměstnavatele, je společností v rámci Deloitte Česká republika1 a bude působit jako
správce dat při zpracování Vašich osobních údajů („správce dat“). Vaše osobní údaje budou
zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů („zákon o ochraně osobních údajů“).
Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovány elektronicky v systémech správce dat nebo budou
poskytnuty ke zpracování jiné společnosti Deloitte Česká republika pro následující účely:
•

Vedení výběrového řízení na pozici, o kterou se ucházíte; a

•

Uchování Vašich údajů jako potenciálního zaměstnance společnosti Deloitte Česká
republika.

Podle zákona o ochraně osobních údajů budou Vaše údaje zpracovány automaticky pomocí
elektronického systému, případně budou manuálně založeny do tištěných a elektronických složek.
Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny žádným třetím osobám nebo dodavatelům, s výjimkou
dalších společností Deloitte Česká republika pro výše uvedené účely.
Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů udělujete na dobu pěti let. Po uplynutí této
doby budou Vaše osobní údaje buď vymazány, nebo Vás společnost Deloitte zkontaktuje za
účelem obnovení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů berete na vědomí, že máte následující práva:
•

právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům;

•

právo požadovat opravy nebo vymazání Vašich osobních údajů;

•

právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů;

•

právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;

•

právo na přenositelnost dat;

•

právo souhlas kdykoliv odvolat;

•

právo podat stížnost orgánu dohledu (Úřad pro ochranu osobních údajů). Více informací
naleznete na www.uoou.cz.

Kterékoliv z výše uvedených práv můžete uplatnit prostřednictvím zaslaní Vašeho požadavku emailem na adresu: CECZHRRecruitment@deloittece.com
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Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením
omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích
členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte
Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese
www.deloitte.com/cz/onas.
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Poskytnutí Vašich osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním je dobrovolné. Neposkytnutí
osobních údajů nebo odvolání souhlasu, případně žádost o opravu nebo vymazání Vašich osobních
údajů však může vést k tomu, že nebudete moci být zařazeni do výběrového řízení Deloitte Česká
republika na pozici, o kterou se ucházíte.
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