
Jméno a příjmení osoby ucházející se o zaměstnání: 
……………………………………………………… 
RODNÉ ČÍSLO/PESEL nebo datum narození 
……………………………………………………. 
 
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB, KTERÉ 

SE UCHÁZEJÍ O ZAMĚSTNÁNÍ 
 ve společnosti Totus Logistic sp. z o.o. v Katovicích 

 
Údaje administrátora 
Administrátorem osobních údajů je: 
Totus Logistic sp. z o.o. 
ul. G. Fitelberga 14 
40-588 Katowice 
tel................. 
www.totus.com.pl 
Ve všech záležitostech spojených s ochranou osobních údajů je možné kontaktovat 
 ........................... 
 
Cíle zpracovávání osobních údajů a právní základ zpracovávání 
 
Osobní údaje kandidátů jsou zpracovávány za účelem provedení procesu náboru 
pracovníků do zaměstnání a v souvislosti s navázáním zaměstnaneckého vztahu, na 
základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písmeno a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováváním 
osobních údajů a ve věci volného pohybu takových údajů, a zrušení nařízení 
95/46/ES. Zpracovávání osobních údajů v dalších procesech náboru pracovníků 
probíhá na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR). 
Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro zúčastnění se procesu 
náboru pracovníků, a v případě vyjádření odpovídajícího souhlasu – také v dalších 
procesech náboru pracovníků. 
 
Informace o příjemcích osobních údajů 
 
Osobní údaje kandidátů mohou být předávány subjektům oprávněným na základě 
právních předpisů, dodavatelům služeb (např. technických, organizačních, 
telematických), dodavatelským a poštovním firmám, orgánům veřejné správy. 
 
Období, během kterého jsou osobní údaje přechovávány 
 
Osobní údaje kandidátů jsou přechovávány do času ukončení procesu náboru 
pracovníků v případě osob, které vyjádřily souhlas se zpracováváním jejich osobních 
údajů pro potřeby daného procesu náboru pracovníků, přičemž v případě pracovníků, 
kteří vyjádřili souhlas se zpracováváním pro potřeby budoucích procesů náboru 
pracovníků – po dobu 1 roku, která je počítána od posledního dne roku, ve kterém 
kandidát svěřil své údaje. 
Osobní údaje kandidátů bude možné zpracovávat také po dobu, než dojde 
k propadnutí platnosti nároků spojených se zpracováváním osobních údajů pro účely, 
které jsou definovány ve výše uvedeném prohlášení souhlasu. 



Práva, která přísluší kandidátům v souvislostí se zpracováváním osobních 
údajů 
 
Kandidátům náleží právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a právo na 
jejich opravu, odstranění nebo omezení jejich zpracovávání, právo k přenesení 
údajů, jestliže zpracovávání probíhá zautomatizovaným způsobem, a právo na 
podání prohlášení o odvolání souhlasu, a to v libovolném okamžiku. Odvolání 
souhlasu nemá vliv na právní soulad zpracovávání, které bylo provedeno na základě 
souhlasu před jeho odvoláním. 
 
Informace o právu podat stížnost k dohlížecímu orgánu 
 
Kandidátovi náleží právo podat stížnost k dohlížecímu orgánu: 
Úřad na ochranu osobních údajů (Urząd Ochrony Danych Osobowych) 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 
tel. 22 531 03 00 
fax. 22 531 03 01 
kancelaria@giodo.gov.pl 
www.giodo.gov.pl 
 
Zautomatizované přijímání rozhodnutí 
 
Osobní údaje kandidátů nepodléhají zautomatizovanému přijímání rozhodnutí, 
v tomto profilování. 
 
PROHLÁŠENÍ 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenou informací týkající se 
zpracovávání osobních údajů. 
…………………………………………………………… 
Datum podpis kandidáta  


