INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ – UCHAZEČI
ÚČINNÉ OD 25. 5. 2018
Banka CREDITAS a.s., IČO: 63492555, se sídlem Olomouc, tř. Svobody 1194/12, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10892 (dále jen „Banka“) důsledně dbá na ochranu soukromí uchazečů o zaměstnání
(dále jen „Uchazeči“), jejichž osobní údaje zpracovává v souvislosti se svou činností. Osobní údaje Uchazečů zpracovává plně
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí vše pro to, aby osobní údaje byly dostatečně zabezpečeny a chráněny
před zneužitím.
Účelem tohoto dokumentu je informovat Uchazeče o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, komu mohou být osobní
údaje zpřístupněny, jaké jsou lhůty pro jejich uchovávání, jaké jsou práva Uchazečů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o existenci profilování a automatizovaného rozhodování. Tento dokument je dostupný na internetových stránkách Banky
(www.creditas.cz/osobni-udaje).
1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je Banka, která má také jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Ten dohlíží na řádné
zpracování osobních údajů a můžete se na něj kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailové adresy poverenec@creditas.cz
2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vyhodnocení Vašeho pracovního profilu z pohledu požadavků pracovní pozice, o
kterou se ucházíte.
3. ZDROJ ZÍSKÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje jsme mohli získat z následujících zdrojů: kariérní portál, životopis doručený e-mailem, životopis doručený na
Pobočku Banky.
4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Z výše uvedených zdrojů jsme o Vás získali osobní údaje v rozsahu, který jste uvedli ve Vašem životopisu nebo dalších
poskytnutých dokumentech, tj. zejména kontaktní a identifikační údaje, údaje o dosažené kvalifikaci a vzdělání, pracovních a jiných
obdobných zkušenostech.
5. DOBA UKLÁDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje máme uložené na období, které je potřebné pro vyhodnocení vhodnosti Vašeho kandidátského profilu pro účely
inzerované pozice. V případě, že je Váš profil vyhodnocen jako nevyhovující, jsou tyto údaje v papírové formě skartovány
a v elektronické formě vymazány ihned po tomto vyhodnocení.
6. PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přístup k Vašim osobním údajům pro tento účel má kromě Banky CREDITAS i poskytovatel služeb skartace dokumentů, s nímž
máme uzavřenu řádnou smlouvu o zpracovávání osobních údajů.
7. VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uchazeč má právo se kdykoli obrátit na Banku a na pověřence pro ochranu osobních údajů a požadovat informace o zpracování
jeho osobních údajů a přístup k nim. Dále má právo na výmaz, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů, právo
na omezené zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti automatizovanému rozhodování
založenému na profilování (pokud je Banka provádí).
Uvedená práva může Uchazeč uplatnit osobně na kterékoliv Pobočce Banky, e-mailem na poverenec@creditas.cznebo písemně
na adrese: Banka CREDITAS a.s., Oddělení provozního Back Office, tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc (v tomto případě musí
být podpis Uchazeče na písemném dokumentu doručovaném Bance úředně ověřen).
Uchazeč se v případě porušení povinností Banky v souvislosti se zpracováním osobních údajů může rovněž obrátit se stížností
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
8. PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Banka v souvislosti s vyhodnocením pracovního profilu Uchazeče z pohledu požadavků pracovní pozice, o kterou se uchází,
nevyužívá profilování a automatizované rozhodování.
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