
   

 
 
 
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Osobní data registrovaných osob jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem další obchodní 
spolupráce v rámci možného budoucího zaměstnání na pozici programátora, o což má registrovaná 
osoba zájem. Některé údaje poskytnuté registrovanou osobou mohou mít povahu osobních údajů ve 
smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZOÚ“) a 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 „GDPR“). 

Registrovaná osoba souhlasí s tím, aby Connected Automation, s.r.o. shromažďovala osobní údaje 
registrované osoby, zpracovávala je a uchovávala, a to jako správce ve smyslu GDPR.  

Connected Automation, s.r.o. se plně řídí pravidly vymezenými v ZZOÚ a GDPR a činí vše pro to, aby 
osobní údaje poskytnuté registrovanou osobou chránila. Registrovaná osoba uděluje souhlas se 
shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů po dobu nezbytně 
nutnou k účelu zpracování.  

Registrovaná osoba potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány 
dobrovolně. Registrovaná osoba je povinna bez zbytečného odkladu informovat Connected 
Automation, s.r.o. o změně poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů registrované osoby může 
Connected Automation, s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Registrovaná osoba si je 
vědoma, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným oznámením 
doručeným společnosti Connected Automation, s.r.o. Po dobu, na kterou je souhlas udělen, má 
registrovaná osoba právo na informace o zpracování jí poskytnutých osobních údajů, zejména právo si 
žádat o vysvětlení, odstranění závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo 
likvidace osobních údajů a právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Registrovaná osoba je oprávněna požadovat informaci jaké osobní údaje o ní Connected Automation, 
s.r.o. zpracovává, a to v rozsahu stanoveném ZZOÚ a GDPR.  

Connected Automation, s.r.o. si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje registrované osoby k zasílání 
informací důležitých pro plnohodnotné využití jí poskytovaných produktů a služeb, a to v souladu se 
zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s 
čímž registrovaná osoba souhlasí. Každá registrovaná osoba má právo zasílání těchto informací ze 
strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv. 

Connected Automation, s.r.o. ctí práva a svobody fyzických osob, tudíž i ochranu osobních údajů a 
považuje je za jeden ze základních principů seriózního výkonu podnikatelské činnosti a v tomto duchu 
bude při zpracování osobních údajů postupovat. 
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