
Slánská zdravotní s.r.o.
V Sadech 1081/4a,

160 00 Praha 6
IČO: 243 15 346

Osobní údaje, které od Vás obdržíme (tedy údaje uvedené ve Vašem životopise), budeme zpracovávat pou-
ze pro účely uskutečnění výběrového řízení na pracovní pozici v naší společnosti. Právním důvodem 
zpracování je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
Správcem Vašich osobních údajů pro tyto účely bude dle toho, která z uvedených společností
pozici vypisuje:

 • ResTrial s.r.o., V sadech 1081/4a, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 27194051
 • ResTrial GastroEndo s.r.o., V sadech 1081/4a, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 24798380
 • Slánská zdravotní s.r.o., V sadech 1081/4a, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO: 24315346
    (dále jen zaměstnavatelé „Správce“)

Po dobu zpracování osobních údajů máte právo:

 a) požádat nás o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány,
     či nikoli, a pokud ano tak, za jakým účelem, které osobní údaje jsou
     zpracovávány, jaká je plánovaná doba, po kterou budou údaje zpracovávány,
     a kdo jsou příjemci osobních údajů.
 b) na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které
     se Vás týkají;
 c) na výmaz zpracovávaných osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje
     potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány,
     anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
 d) na omezení zpracování osobních údajů;
 e) požádat nás o poskytnutí Vašich osobních údajů buď Vám zpět, nebo přímo jinému správci podle  
     Vašeho přání.

Výše uvedená práva můžete uplatnit na následující adrese: info@dpo-poverenec.cz.

V případě, že nabydete přesvědčení, že plnění Vašich práv nebylo z naší strany řádně umožněno, máte
právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (posta@uoou.cz).

Vaše osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Českou republiku a budeme
je zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro provedení výběrového řízení na pracovní pozici v naší spo-
lečnosti. Po skončení výběrového řízení Vaše osobní údaje vymažeme, ledaže nám k jejich dalšímu zpraco-
vání udělíte svůj souhlas zaškrtnutím políčka „Souhlasím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje i 
po ukončení výběrového řízení“.

V případě, že vyslovíte souhlas k dalšímu zpracování svých osobních údajů za účelem toho, abychom
Vás kontaktovali, pokud budeme mít otevřenou vhodnou pracovní pozici, budeme Vaše osobní údaje
zpracovávat po dobu dvou (2) let od jejich získání. V průběhu této doby jste rovněž oprávněn/a
uplatnit svá práva, jak je uvedeno výše.

Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat, tím však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na sou-
hlasu dříve uděleném. Souhlas může být odvolán prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě, 
kterou Vám zašleme.

ResTrialGastroEndo s.r.o.
V Sadech 1081/4a,

160 00 Praha 6
IČO: 247 98 380

ResTrial s.r.o.
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