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Ochrana osobních údajů – výběrová řízení 

Správce Vašich osobních údajů? 

Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen DPO), sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava,  

IČ 61974757, www.dpo.cz, Vás jako správce níže informuje o zpracování osobních údajů  

a Vašich právech souvisejících s daným zpracováním v rámci výběrových řízení. 

Zpracovávané osobní údaje? 

Poskytnuté podklady pro výběrové řízení slouží výlučně pro účely výběru vhodného kandidáta 

na příslušnou pracovní pozici. K tomuto zpracování není nutný souhlas, jelikož osobní údaje 

jsou nezbytné pro splnění účelu, tj. výběr vhodného kandidáta a následné uzavření příslušné 

pracovní smlouvy (zákonnost zpracování je spatřována ve čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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). 

Právní základ souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení) využíváme jen v případě Vámi 

uděleného souhlasu za účelem nabízení obdobných pracovních příležitostí v budoucnu. 

Jak dlouho budeme Vaše data uchovávat? 

V případě, že v příslušném výběrovém řízení nebudete úspěšní, bude DPO uchovávat Vámi 

poskytnuté osobní údaje do okamžiku, kdy Vám bude oznámeno, že jste nebyl na pracovní 

místo vybrán nebo kdy ukončíte sami svou účast ve výběrovém řízení.  

Vaše osobní údaje pro uvedené účely zpracováváme maximálně 1 rok od ukončení výběrového 

řízení na poslední pozici, v případě Vašeho souhlasu s využitím Vašich osobních údajů  

pro případná další výběrová řízení.  

Po uplynutí těchto lhůt budou neprodleně veškeré Vaše osobní údaje smazány. U neúspěšných 

uchazečů budou poskytnuté údaje skartovány nebo v elektronické podobě skartovány  

do 1 měsíce po doručení oznámení o nepřijetí na pracovní místo (popř. po ukončení Vaší účasti 

ve výběrovém řízení z Vaší vůle). Pokud budete ve výběrovém řízení úspěšní, tak DPO Vaší 

žádost o zaměstnání převede s Vámi poskytnutými osobními údaji do Vašeho osobního spisu, 

kde budou nadále vedeny dle podmínek pro vedení osobních spisů.  

Odvolání uděleného souhlasu? 
Odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli prostřednictvím 

webového formuláře zde. Případně můžete požádat i o odvolání souhlasu prostřednictvím 

níže uvedených e-mailových adres oddělení náboru nebo pověřence společnosti.  

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu,  

který byl dán před jeho odvoláním. 

http://www.dpo.cz/
https://prace.dpo.cz/odvolani-souhlasu-se-zpracovanim-osobnich-udaju/
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Dotazy k výběrovému řízení? 

S dotazy k výběrovému řízení nebo pro využití práv spojených se zpracováním Vašich osobních 

údajů se můžete obrátit na společnost DPO. Oddělení náboru je dostupné na následujících 

kontaktních údajích: 

Dopravní podnik Ostrava a.s., Oddělení náboru, Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava, 
Tel.: +420 599 1510 (1511), e-mail: lidskezdroje@dpo.cz. 
 

Vaše práva? 
Odpovědí na inzerovanou pracovní příležitost poskytujete správci své osobní údaje za účelem 

a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů 

Vám náleží příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění 

nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li  

již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány,  

anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů 

ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování 

Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody 

pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména,  

je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. 

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů, nebo pokud nesouhlasíte se způsobem, 

jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost 

u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti (e-mail: poverenec@dpo.cz). 

V neposlední řadě máte také právo obrátit se se svojí stížností na zpracování Vašich osobních 

údajů na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem  

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz. 

Jak jsou zabezpečeny Vaše osobní údaje? 
Máme vytvořenu řadu bezpečnostních a organizačních opatření a postupů k zajištění 

bezpečnosti Vašich údajů. V našich budovách jsou zajištěna přísná pravidla fyzické 

bezpečnosti, abychom omezili přístup k osobním údajům. Používáme i další bezpečnostní 

prvky jako firewall a řízené přístupy pomocí hesel apod. Vaše údaje jsou tak chráněné  

a dostupné pouze zaměstnancům DPO, kteří je potřebují při výkonu svých povinností.  

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze 

v míře nezbytné pro účely zpracování. 

Další informace k ochraně osobních údajů naleznete na stránkách DPO v sekci  

Ochrana osobních údajů (GDPR). 

 

DPO si vyhrazuje právo na aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů - datum 

poslední aktualizace 28. dubna 2021. 

mailto:lidskezdroje@dpo.cz
https://www.dpo.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.html
mailto:poverenec@dpo.cz
http://www.uoou.cz/
https://www.dpo.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.html

	Ochrana osobních údajů – výběrová řízení
	Správce Vašich osobních údajů?
	Zpracovávané osobní údaje?
	Jak dlouho budeme Vaše data uchovávat?
	Odvolání uděleného souhlasu?
	Dotazy k výběrovému řízení?
	Vaše práva?
	Jak jsou zabezpečeny Vaše osobní údaje?

