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Oznámení o ochraně osobních údajů uchazeček a uchazečů o místo u společnosti Erwin 

Junker Grinding Technology a.s. a  LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o. 

Ochrana Vašeho soukromí v případě zpracovávání osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá. Osobní 

údaje uchazečů zpracováváme důvěrně a dle zákonných ustanovení. Ochrana dat a bezpečnost informací 

jsou stavebním kamenem naší firemní politiky. Měli byste vědět, jaká data uchováváme, jakým způsobem 

je zpracováváme a jaká máte práva. 

1. Jméno a kontaktní údaje zodpovědných osob

Zodpovědná je ta společnost, pro kterou je daná pozice vypsaná nebo ta, které jste zaslali svou iniciační 

žádost o pracovní pozici.  

Zodpovědný subjekt za veškeré pozice společnosti Erwin Junker Grinding Technology a.s. 

Erwin Junker Grinding Technology a.s. 

Řípská 863/19, 276 01 Mělník 

Tel.: ++420 315 632 276 

E-mail: personal@junker.cz

Zodpovědný subjekt za veškeré pozice společnosti LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o. 

Erwin Junker Grinding Technology a.s. 

Řípská 863/19, 276 01 Mělník 

LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o. 

Lidická 66, 252 68 Středokluky 

Tel.: +420 315 632 276  

E-mail: personal@junker.cz

2. Kontaktní údaje pověřené osoby na ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje osoby pověřené ochranou osobních údajů společnosti Erwin Junker Grinding

Technology a.s. a společnosti LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o.: 

Ing. Roman Veselý 

E-Mail: roman.vesely@junker.cz 

Telefon: +420 315 632 237 

3. Kategorie osobních údajů

Budou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: 

Data uchazečů, tzn. Vaše podklady, které jste nám zaslali na základě interně vypsané pozice nebo 

z vlastní iniciativy prostřednictvím e-mailu či v papírové podobě, jako jsou např. motivační dopis, 

životopis a kontaktní údaje. 

Kromě toho si můžeme vyhledat na profesních sociálních sítích (např. LinkedIn) Váš profil, který je 

dostupný členům těchto sítí a tyto informace použít v rámci našeho výběrového řízení. 
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4. Účel zpracování dat

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

- k obsazení námi vypsaných pozic

- k ochraně a obhajobě našich práv (např. v případě tvrzení ze strany uchazeče, že byl během

výběrového řízení diskriminován)

V případě Vašeho přijetí budou Vaše osobní údaje dále zpracovávány v rámci zaměstnaneckého poměru, 

který je důvodem jejich zpracování. 

5. Poznámky k právním základům týkajících se zpracování osobních

údajů

Právní základy pro zpracování osobních údajů jsou: 

- Provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy v souvislosti s Vaší žádostí (čl. 6, odst.1b)

GDPR)

- Rozhodnutí o uzavření nového zaměstnaneckého poměru (čl. 6, odst.1b) GDPR)

- Ochrana oprávněných zájmů z naší strany (čl. 6, odst.1f) GDPR)

Úpravy specifické pro území České republiky: 

- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdější předpisů.

- Zákon o zpracování osobních údajů, schválený vládou České republiky dne 21. března 2018,

který dosud nevzešel v platnost a účinnost.

- Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších

předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že může platit více právních základů současně. 

6. Oprávněný zájem

Oprávněný zájem z naší strany spočívá v uplatňování a ochraně našich práv. 

7. Příjemce

K Vašim údajům mají přístup pouze zaměstnanci/zaměstnankyně závodu, kterého se obsazení

dané pozice týká. Přístup k datům získají pouze zaměstnanci/zaměstnankyně, u nichž je nutná součinnost 

při obsazování pozice (např. personální oddělení, nadřízený dané obsazované pozice). Vzhledem k tomu, 

že společnost LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o. nemá vlastní personální oddělení, budou data 

uchazečů na pozice vypsané společností LTA zpracovávány v přidruženém personálním oddělení 

společnosti Erwin Junker Grinding Technology a.s. 

Za účelem ochrany a obhajoby našich práv můžeme poskytnout data v potřebném rozsahu 

právníkům či soudům (např. v případě občanskoprávního procesu).  

Dále může dojít k předání údajů poskytovatelům služeb, kteří budou zpracovávat data striktně dle 

pokynů našeho zadání (tzv. zpracovatelé), např. společnost, která spravuje náš IT-systém.  

Předávání osobních údajů třetím stranám není v plánu. 
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8. Lhůty pro ukládání/uchovávání dat

I) Vaše data budou mazána zásadně po 90 dnech od Vašeho přijetí na danou pozici, případně

zamítnutí či odmítnutí místa z Vaší strany.

II) V případě Vašeho požadavku, aby byla Vaše data smazána dříve, zašlete prosím e-mail

s Vaším jménem, e-mailovou adresou uvedenou ve Vaší dokumentaci uchazeče o místo

včetně názvu dané pozice na personal@junker.cz (platná pro Erwin Junker Grinding

Technology a.s. stejně jako LTA Industrial Air Cleaning Systems s.r.o.), případně se obraťte

na kontaktní osobu daného výběrového řízení.

III) Prosím, vezměte v úvahu, že po provedeném smazání budou odstraněna veškerá data

k danému výběrovému řízení a nebude možná žádná zpětná vazba.

9. Vaše práva dle GDPR

Dle zákona jsme povinni informovat Vás o Vašich právech v souladu s GDPR. Následně tato

práva objasníme. Tato práva Vám náleží za podmínek aktuálních specifických ustanovení o ochraně 

osobních údajů.  Následným výčtem Vašich práv Vám tímto nebudou přiznána další rozsáhlejší 

oprávnění. 

a) Sdělení

Máte právo, požadovat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, týkající se Vaší osoby; 

v tomto případě máte právo na sdělení o těchto osobních datech a na informace uvedené jednotlivě v čl. 

15 GDPR. 

b) Oprava

Máte právo požadovat od nás okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, týkajících se Vaší osoby, 

případně doplnění neúplných osobních údajů, čl. 16 GDPR.  

c) Mazání

Máte právo požadovat, aby byla Vaše osobní data z naší strany okamžitě smazána v případě, že nastane 

některý z důvodů uvedených v bodě 17 GDPR, např. pokud se jedná o údaje, které k danému účelu nejsou 

více nutná. 

d) Omezení zpracování

Máte právo požadovat omezené zpracování Vašich osobních údajů, pokud nastane jeden z předpokladů 

uvedených v čl. 18 GDPR, např. pokud budete mít námitky proti zpracování dat kvůli trvání vyhodnocení 

z naší strany. 

e) Přenositelnost údajů

Za určitých předpokladů máte právo obdržet, předat a nakolik je to technicky možné, převést Vaše osobní 

údaje, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, čl. 20 GDPR. 

f) Stížnosti

Máte právo nezávisle na jiných správních nebo soudních nápravných opatřeních stěžovat si u daného 

dozorčího úřadu, pokud jste toho názoru, že byl při zpracování Vašich osobních údajů z naší strany 

porušen zákon GDPR, čl. 77 GDPR. Toto právo můžete uplatnit u dozorčího úřadu v členském státě 

Vašeho trvalého pobytu, Vašeho pracovního místa nebo místa údajného porušení práv. Kontaktní údaje 

mailto:personal@junker.cz
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dozorčích úřadů v České republice naleznete na adrese 

https://www.uoou.cz/ 

g) Odvolání (souhlasu)

V případě, že jste nám poskytli souhlas ve věci ochrany osobních údajů, máte právo jej kdykoliv do 

budoucna odvolat. To platí též pro souhlas týkající se ochrany osobních údajů, který jste nám udělili před 

vstoupením v platnost zákona GDPR. 

h) Odvolání

Mimo to máte právo, podat kdykoliv odvolání proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů 

plynoucích z Vaší zvláštní situace, ačkoliv je z naší strany zajištěna ochrana osobních údajů a to 

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR. Tato data pak dále nezpracováváme, pouze 

v případě, že bychom prokázali závažné legitimní důvody pro jejich zpracování, které by 

přesahovaly Vaše zájmy, práva a svobody, či by jejich zpracování sloužilo k uplatnění, výkonu 

nebo ochraně právních nároků (čl. 21 GDPR). 

V případě zpracování Vašich osobních údajů z naší strany v rámci přímého marketingu (např. 

prostřednictvím e-mailu) máte právo se kdykoliv odvolat proti jejich používání pro tyto účely. 

To platí též v případě profilování, ačkoliv plně s přímým marketingem souvisí. Profilováním je 

míněno použití osobních údajů za účelem analýzy či předpovědi určitých osobních aspektů (např. 

zájmů). 

10. Povinnost poskytnout osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro obsazení dané pozice. Rozsah poskytnutých údajů určíte Vy. 

11. Automatické rozhodování a profilování

Automatické rozhodování včetně profilování neprovádíme. 

12. Rozsah platnosti

Toto prohlášení ohledně ochrany osobních údajů platí pro provádění výběrových řízení. 

Stav: květen 2018 

https://www.uoou.cz/

