Informace o zpracování osobních údajů
V TRASK SOLUTIONS a.s., IČO: 62419641, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „Trask“ nebo jen „my“),
věnujeme ochraně Vašich osobních údajů náležitou pozornost. Tento dokument slouží k informování o zpracování Vašich
osobních údajů v souvislosti s Vaším zájmem ucházet se o zaměstnání či obdobnou spolupráci s námi, a Vašich právech s tím
souvisejících. Veškeré osobní údaje zpracováváme s maximálním důrazem na bezpečnost a používáme odpovídající dostupné
technické, procesní a organizační prostředky k jejich ochraně, jak dále popisujeme v tomto dokumentu. V případě jakýchkoli
nejasností či dotazů je možné se obrátit na odpovědné pracovníky pro oblast zpracování osobních údajů na e-mailovou adresu
GDPR@thetrask.com.
Aktuální verze tohoto dokumentu je vždy dostupná na internetových stránkách www.pracevtrasku.cz.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme v postavení správce osobních údajů, neboť určujeme, za jakým účelem a jakými prostředky
budou Vaše osobní údaje zpracovávány.
Aby se Vám vždy mohly ozvat relevantní osoby podle toho, z jakého důvodu nás kontaktujete nebo o jakou pracovní pozici
máte zájem, potřebujeme Vaše osobní údaje sdílet se společnostmi patřícími do naší skupiny, konkrétně:


TRASK HOLDING a.s., IČO: 29143829, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4.



TRASK SOLUTIONS Slovakia s.r.o., IČO: 36766569, se sídlem Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Staré
Město, Slovenská republika.



TRASK Deutschland GmbH, se sídlem Hankensbüttel, Amtsgericht - Registergericht: Hildesheim HRB: 206352.



Trask Austria GmbH, se sídlem Opernring 1 / R748, 1010 Wien, FB-Gericht: Handelsgericht Wien, FN: 524822y.



TRASK MORAVIA s.r.o., IČO: 07349696, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha.



TRASK PREMIUM a.s., IČO: 07723067, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha.



Team8 s.r.o., IČO: 05533368, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha.



Medical AI Lab s.r.o. , IČO: 14051664, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha.

Výše uvedené společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje vždy výhradně v rozsahu a za účely popsanými v tomto dokumentu.
Váš profesní životopis a případně také další osobní údaje můžeme v některých případech sdílet s vybranými zákazníky, u kterých
byste v rámci pracovní či obdobné činnosti pro nás vykonávali činnost. O takovém sdílení Vás budeme vždy v konkrétních
případech informovat.
Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Kdo další se podílí na zpracování Vašich osobních údajů?
Pro zpracování Vašich osobních údajů v některých případech využíváme služeb dalších zpracovatelů, a to na základě uzavřených
smluv o zpracování osobních údajů, zajištujících dodržování povinností k ochraně Vašich osobních údajů ze strany těchto
zpracovatelů. Takovými zpracovateli jsou:


Společnost Datacruit s.r.o., IČO: 035 45 652, se sídlem Václavské náměstí 846/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, která
může mít přístup k osobním údajům v případě technické údržby systému Datacruit ATS, ve kterém provádíme
zpracování osobních údajů.



Společnost Geetoo CZ s.r.o., IČO: 26846993, se sídlem Klecandova 2380/1, 149 00 Praha 4, která zpracovává osobní
údaje jako poskytovatel hostingu k provozu systému Datacruit ATS.



Společnost TeamPrevent-Santé, s.r.o. IČO: 61854093, se sídlem Pštrossova 192/24, Nové Město, 110 00 Praha 1,
která jako poskytovatel pracovně-lékařských služeb zpracovává Vaše osobní údaje za účelem sjednání a provedení
vstupní lékařské prohlídky.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
V následující části blíže popisujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, včetně příkladů. Jedná se o:


Identifikační údaje, jako jsou zejména Vaše jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu,
IČO nebo DIČ.



Kontaktní údaje, především Vaše kontaktní adresa, číslo telefonu a e-mailová adresa.
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Platební údaje, např. Vaše bankovní spojení.



Údaje poskytnuté v rámci profesního životopisu, jako jsou Vaše dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, záznamy o
absolvovaných kurzech a školeních, Vaše zájmy nebo fotografie.



Údaje z veřejných rejstříků a sociálních sítí, jako jsou například údaje uvedené na výpisu z živnostenského rejstříku,
nebo rejstříku údajů o plátcích DPH, čí údaje uvedené ve Vašem profilu na síti profesionálů LinkedIn.



Údaje týkající se oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, například údaje o Vaší zdravotní pojišťovně,
pobíraných důchodech a podobně.



Údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, konkrétně výpis z Vašeho trestního rejstříku.



Zvláštní kategorie osobních údajů, konkrétně údaje o Vašem zdravotním stavu v rámci zákonných lékařských
prohlídek.

Jak osobní údaje získáváme?
Většinu osobních údajů, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás samotných, a to v rámci jednání o navázání pracovního
či smluvního vztahu, například, když nám zašlete Váš životopis, vyplníte údaje o sobě v našem formuláři, nebo předáte záznam
o vstupní lékařské prohlídce.
Některé osobní údaje můžeme získávat také z jiných zdrojů, například:


z veřejně dostupných zdrojů (jako jsou veřejné rejstříky, webové stránky či sociální sítě); nebo



agentur práce či jiných prostředkovatelů zaměstnání, pakliže se na nás obracíte prostřednictvím těchto subjektů.

Proč zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze nezbytném rozsahu a pouze za předpokladu splnění alespoň jedné z následujících
podmínek:


byl nám k tomu Vámi udělen souhlas;



existuje k tomu z naší strany oprávněný zájem;



dochází k tomu v souvislosti s plněním smlouvy s Vámi;



dochází k tomu v rámci plnění právních povinností vyplývající pro nás z obecně závazných právních předpisů.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smluvních
ujednání či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat i po případném odvolání Vašeho souhlasu.
Bez Vašeho souhlasu zpracováváme osobní údaje pro následující účely:
a) Realizace výběrového řízení
Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje poskytnuté v rámci profesního životopisu a údaje z veřejných rejstříků
a sociálních sítí zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů za účelem realizace výběrového řízení, tedy,
abychom Vás mohli pozvat na pracovní pohovor, být s Vámi v kontaktu po celou dobu výběrového řízení a
vyhodnocovat Vaši vhodnost na danou pozici. Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu konání
výběrového řízení.
b) Jednání o uzavření smlouvy
V případě úspěšného absolvování výběrového řízení zpracováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, platební
údaje, údaje poskytnuté v rámci profesního životopisu, údaje z veřejných rejstříků a sociálních sítí a údaje týkajících
se rozsudků v trestních věcech a trestných činů na základě kroků směřujících k plnění smlouvy za účelem jednání o
uzavření pracovní či obdobné smlouvy. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje pouze po dobu do uzavření
smlouvy, případně do ukončení jednání o uzavření smlouvy, pokud se na uzavření smlouvy nedomluvíme.
c)

Realizace činností souvisejících s nástupem
V případě úspěšného absolvování výběrového řízení a dosažení dohody ohledně uzavření pracovní či obdobné
smlouvy zpracováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje a údaje poskytnuté v rámci
profesního životopisu na základě kroků směřujících k plnění smlouvy za účelem realizaci všech činností a úkonů
spojených s Vaším nástupem do zaměstnání tak, aby vše proběhlo hladce. Za tímto účelem zpracováváme osobní
údaje pouze po dobu do uzavření smlouvy s Vámi.
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d) Plnění našich zákonných povinností
I nám právní předpisy ukládají řadu povinností, které musíme plnit. Zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně
identifikačních údajů, kontaktních údajů, platebních údajů, údajů týkajících se oblasti sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění a zvláštní kategorie osobních údajů je potřebné pro splnění našich zákonných povinností,
zejména povinností v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, případně také daňové a účetní evidence. Za
tímto účelem zpracováváme osobní údaje po dobu, po kterou nám to ukládají příslušné právní předpisy.
S Vaším souhlasem zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem:
a) Vedení evidence uchazečů a informování o novinkách v Trasku
Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje poskytnuté v rámci
profesního životopisu a údaje z veřejných rejstříků a sociálních sítí za účelem vedení evidence uchazečů a informování
o novinkách v Trasku tak, abychom s Vámi mohli i nadále zůstat v kontaktu, informovat Vás například o aktuálních
pracovních pozicích nebo novinkách, které v Trasku chystáme a které by Vás mohly zajímat. Za tímto účelem
zpracováváme Vaše osobní údaje do odvolání Vašeho souhlasu.

Jakým způsobem osobní údaje chráníme?
Zajištění zabezpečení osobních údajů je pro nás jednou z klíčových oblastí. Za tímto účelem jsme přijali řadu opatření k zajištění
ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití
osobních údajů.
Zpracování Vašich osobních údajů provádíme výhradně prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků, osob vázaných povinností
mlčenlivosti. Provádíme pravidelné školení našich pracovníků v oblasti zpracování osobních údajů a plnění pravidel bezpečnosti
informací.
Jsme rovněž držitelem certifikace ISO 27001 a za tímto účelem jsme každoročně auditováni.

Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů
V souvislosti se zpracováním máte svá zákonná práva, která může kdykoli uplatnit. Těmito jsou:


Právo odvolat souhlas. Máte právo kdykoliv odvolat svůj udělený souhlas. Odvoláním souhlasu však není dotčena
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.



Právo vznést námitku. Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti
zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týkají, a k němuž dochází na základě našich oprávněných zájmů, za
účelem přímého marketingu nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
pokud bychom byli k takovému zpracování v budoucnu pověřeni. Pokud by se jednalo o zpracování pro účely přímého
marketingu, zastavíme takové zpracování neprodleně, v ostatních případech pouze pokud neprokážeme závažné
oprávněné důvody pro zpracování převažující oprávněné důvody na Vaší straně, nebo pokud Vaše osobní údaje dále
potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.



Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo, abychom Vám poskytli informace o tom, jaké osobní údaje o Vás
zpracováváme a proč, jak dlouho, komu Vaše osobní údaje předáváme nebo jaká jsou Vaše práva v souvislosti se
zpracováním. Tyto informace jsou vedeny v tomto dokumentu, pokud si však nejste jisti, máte právo získat od nás
kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopii Vám poskytneme bezplatně, za další kopie jsme již oprávněni účtovat
si poplatek.



Právo na opravu či doplnění. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje,
nebo doplnili neúplné osobní údaje, pokud takovou nepřesnost nebo neúplnost zjistíte.



Právo na výmaz. Máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud:



o

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je zpracovávali;

o

odvoláte svůj souhlas se zpracováním a současně neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

o

vznesete námitku proti zpracování založeném na našich oprávněných zájmech a my shledáme, že již
neexistují žádné převažující oprávněné zájmy na naší straně; nebo

o

pokud by zpracování nebylo prováděno v souladu s právními předpisy nebo by nám naopak právní předpisy
takový výmaz samy ukládaly.

Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, abychom po omezenou dobu pozastavili zpracování Vašich osobních
údajů, pokud:
o

popíráte přesnost osobních údajů; v takovém případě omezíme zpracování po dobu, než přesnost ověříme;
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o

bychom Vaše osobní údaje nezpracovávali v souladu s právními předpisy a Vy byste před výmazem takových
údajů preferoval/a pouze omezení jejich zpracování;

o

Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro
určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo

o

vznesete námitku proti zpracování; v takovém případě omezíme zpracování po dobu, než ověříme, zda naše
oprávněné důvody převažují nad oprávněnými důvody na Vaší straně či nikoliv.



Právo na přenositelnost údajů. Máte právo získat od nás všechny osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám
poskytl/a, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému
správci, pokud se jedná o zpracování založeném na Vašem souhlasu a pouze o údaje, které zpracováváme
automatizovaně v elektronické podobě.



Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující
i profilování. Vaše osobní údaje nikdy nepoužíváme pro automatizované rozhodování, včetně profilování.



Právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany,
máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz.

Kontakty a informace k uplatnění Vašich práv
V případě jakéhokoli dotazu, podnětu či žádosti týkajícího se ochrany Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na
e-mailové adrese: GDPR@thetrask.com.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných a složitějších případech jsme
oprávněni tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce, o čemž jsme Vás povinni informovat, včetně odůvodnění takového
odkladu.
V některých případech Vás můžeme požádat o prokázání Vaší totožnosti. Jedná se o preventivní bezpečnostní opatření k
zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.
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