Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,
kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů)
Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů správcem VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., se sídlem Jezuitská
582/17, 602 00, Brno, IČ: 29193877, DIČ: CZ29193877 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, sp. zn. B 5987 (dále jen: "správce")

jméno a příjmení:_______________________________________________________________________________
Souhlasíte:
Se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v životopise, motivačním dopise a případných
přílohách pro účely výběrového řízení u Správce a evidence vhodných uchazečů o zaměstnání v databázi Správce.
Souhlas lze kdykoli odvolat, jinak jeho platnost uplyne do jednoho (1) roku ode dne jeho udělení:

 souhlasím

 nesouhlasím

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je svobodně daným, konkrétním, informovaným a jednoznačným
projevem mé vůle. Před udělením souhlasu jsem byl informován o následujících skutečnostech:
Osobní údaje bude zpracovávat správce; jehož poverence lze kontaktovat na adrese poverenec@votum-co.cz. Osobní
údaje budou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu jako subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného
nařízení o ochraně údajů. Osobní údaje budou poskytovány příjemcům: subjekty, kterým správce poskytuje osobní údaje
ex lege (na základě povinnosti uložené obecně závazným právním předpisem). Osobní údaje, jejichž poskytnutí je
dobrovolné, budou uchovávány po dobu platnosti souhlasu a nebudou zpracovávány pro žádný jiný účel, než pro ten,
pro který byly získány.
Jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, právo na jejich
opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Jako subjekt údajů jste
oprávněná/ý kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu
uděleném před jeho odvoláním. V odůvodněném případě máte jako subjekt údajů právo podat stížnost dozorčímu
orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. Přeshraniční přenos do třetí země se
neuskutečňuje a ani nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Právo kdykoli odvolat souhlas, a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělen, můžete uplatnit
následujícími způsoby:
a) emailovou zprávou zaslanou na adresu poverenec@votum-co.cz, nebo
c) zasláním písemné žádosti na adresu sídla správce s uvedením textu "GDPR - odvolání souhlasu" na obálce.

V Brně ...............................
___________________________
podpis subjektu údajů

