Informace o ochraně osobních údajů
V souladu s Nařízením 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 –
informuje společnost MEDICOMP, s.r.o., se sídlem Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČO: 46342346
subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje.
Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a věnujeme jí velkou pozornost. Vaše osobní údaje
zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro činnost společnosti, případně souvisí se službou,
kterou u nás využíváte. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře a v souladu s platnými
právními předpisy.
Při naplňování svého poslání zpracováváme osobní údaje pro následující účely:
Vaše osobní informace používáme k tomu, abychom Vám zasílali marketingové a obchodní
informace e-mailem, pokud k tomu dáte výslovný souhlas v příslušném kontaktním formuláři.
Souhlas s přijímáním budoucích marketingových sdělení můžete kdykoliv zrušit.

Budeme shromažďovat pouze informace, které nám poskytnete při použití kontaktních
formulářů (například „Hledám uplatnění“, „Nabízím uplatnění“), zejména jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo. Poskytnutí Vašich osobních informací prostřednictvím našich
kontaktních formulářů není zákonným ani smluvním požadavkem; vezměte však, prosím, na
vědomí, že políčka označená hvězdičkou (*) jsou povinná políčka, protože tyto informace
potřebujeme ke splnění Vaší žádosti nebo k odpovědi na Vaši žádost. Ostatní informace nebo
osobní informace, které s námi sdílíte při vyplňováních našich kontaktních formulářů, jsou na
Vašem výhradním uvážení.


Nečiníme automatická rozhodnutí založená výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování,
které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.
Budeme Vaše informace uchovávat po delší dobu, abychom splnili naše zákonné nebo regulační
povinnosti. Doba pro uchovávání Vašich osobních informací závisí na příslušném účelu, pro který
jsou údaje zpracovávány, a na příslušném nástroji, v němž jsou tyto osobní informace zpracovávány.
Kritéria používaná ke stanovení platné doby pro uchovávání jsou ta, že budeme uchovávat osobní
informace, (i) dokud to bude nutné pro příslušný účel; (ii) dokud to bude nutné pro realizaci našeho
obchodního vztahu s Vámi; (iii) dokud s tím budete souhlasit a/nebo (iv) dokud to budou vyžadovat
příslušné zákony o uchovávání údajů.
Sdílení osobních údajů se třetími osobami
Pro usnadnění našeho efektivního používání Vašich informací, a abychom Vám mohli poskytnout
obsah a/nebo zdroje, poskytujeme Vaše informace třetím osobám, avšak pouze za těchto okolností:
 obchodním partnerům, kteří využívají rozšířených funkcí našich internetových stránek a kteří
jejich použitím souhlasili s dodržováním přísné ochrany všech jim zpřístupněných údajů
v souladu s těmito Informacemi. Zpřístupněné údaje nebudou obchodními partnery v žádném
případě poskytnuty dalším subjektům;
 vládním orgánům, pokud budeme ze zákona povinni tak učinit;
Vaše osobní informace nebudou předávány do jiné země.
Používáme přísné operační postupy a adekvátní technická a organizačně-bezpečnostní opatření, aby
nedošlo k žádnému neoprávněnému přístupu k těmto osobním informacím, jejich neoprávněné změně,
vymazání nebo přenosu.
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás přístup
ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku
proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že jsme při zpracování osobních údajů postupovali
v rozporu s Nařízením.
Pro uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat na následující adrese: info@careermarket.cz

