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Data uchazeče 
 
 
Stav: 04.06.2018 
 
1. Odpovědná osoba 

Jméno / označení odpovědné osoby Kern-Liebers CR, spol.s r.o. 

Ulice Okružní 607 

PSČ / Město 370 01 České Budějovice, Tschechien  

Telefon +420 389 608 011 

E-mailová adresa kl-cz@kern-liebers.com 

Internetová adresa / URL www.kern-liebers.cz 

 
 
2. Zákonný zástupce odpovědné osoby 

Vedení odpovědného místa Jaroslav Kopp 

Odpovědná osoba za zpracování dat Winfried Bachmann (CIO) 

 
 
3. Pracovník odpovědný za ochranu dat 

Jméno Dr. Rainer Harwardt 

Podnik 
ORGATEAM Unternehmensberatung GmbH 
 

Adresa 
Im Ettenbach 13 a 
 

PSČ / Město 
77767 Appenweier-Urloffen 
 

Telefon 
07805-918-2553 
 

E-mailová adresa Rainer.harwardt@orgateam.org 

Internetová adresa / URL www.orgateam.org 
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4. Účelové určení získávání údajů, zpracování dat, jejich využívání, právní základ 

Účelové určení: 

Stanovení způsobilosti uchazeče a výběr uchazečů. Správa příchozích žádostí 
- Elektronicky prostřednictvím e-mailu 
- Uchazečský portál nebo 
- listovní pošta  

od záznamu o zpracování až k vymazání dat uchazeče. 
Uchazečské řízení je určeno procesem „Uchazečský management“. 

Právní základ / přípustnost získávání údajů: 

Do 25.05.2018 § 32 BDSG - spolkový zákon na ochranu dat (starý), resp. od 25.05.2018 § 26 BDSG 
(nový) 
Podle čl. 6 odst. 1 písmeno a DSGVO: Souhlas příslušné osoby s uvedením v seznamu uchazečů 
(do 1 – 1,5 roku stanoveno v uchazečském pohovoru), nebo v jiném volném místě pro zasílání 
nových konkurzů na pracovní místa 

 
 
5. Popis příslušných skupin osob a dotčených dat nebo datových kategorií 

Skupina osob Data / datová kategorie 

Uchazeč 

Data uchazeče (životopis, fotografie, vysvědčení, kvalifikace) 
Databanky uchazečů: s potvrzením vstupu, souhlasného 
nebo zamítavého dopisu, písemný styk s uchazeči v případě 
dotazů, dopisy na seznam uchazečů (viz výše), krycí listy 
(uchazečský arch) 
Přehledové seznamy se jménem uchazeče, adresou, funkcí, 
termínem pozvání na nástupní pohovor, místo uplatnění, 
souhlas a zamítnutí 

 
 
6. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým se tato data mohou sdělit. 

Příjemci 
Osobní referát a management, vedoucí síly, závodní rada, 
vedení společnosti, pracovní agentura (v případě zpětného 
hlášení) 

Ostatní / poznámky  

 
 
7. Regulační lhůty pro výmaz dat a kontrola 

Doba uložení dat (životní cyklus, 
uchování) 

podle § 15 (4) AGG (zákoník práce) plus 4 měsíce zkušební 
doba) 
Databanky uchazečů: s potvrzením vstupu, souhlasného 
nebo zamítavého dopisu, písemný styk s uchazeči v 
případě dotazů, dopisy na seznam uchazečů (viz výše), 
krycí listy: 3 měsíce po uzavření výběrového řízení 
Přehledové seznamy se jménem uchazeče, adresou, 
funkcí, termínem pozvání na nástupní pohovor, místo 
uplatnění, souhlas a zamítnutí 1 rok od konce roku 
statistického vyhodnocení a vymazání 
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8. Doplňující údaje ke zpracování 

 Neprobíhá žádná datová komunikace se třetími státy (mimo EU); výjimkou je případ, kdy ji 

uchazeč předem schválil. 

 Neprobíhá žádná datová komunikace se třetími státy (v rámci EU); výjimkou je případ, kdy ji 

uchazeč předem schválil. 

 Máte právo na informace, opravy, vymazání, omezení, námitku a přenositelnost dat týkající 

se Vašich příslušných osobních dat 

 Souhlas pro seznam uchazečů lze kdykoliv odvolat; v takovém případě následuje okamžitý 

výmaz Vašich dat. 

 Případné zamítací rozhodnutí se neprovádí na základě automatizovaného rozhodovacího 

procesu. 

 Máte právo na stížnost u dozorového úřadu 

 


