
 Zásady ochrany soukromí společnosti eppTec 
   
 Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi kontrolu. 
 Když  využíváte  kontaktního  formuláře  na  webové  stránce  eppTec,  svěřujete  nám  různé  informace, 
 možná  včetně  svých  osobních  údajů.  V  těchto  zásadách  ochrany  soukromí  zjis�te,  jaké  osobní  údaje 
 zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme. 

 Dovolte,  abychom  Vás  v  souladu  s  Nařízením  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  2016/679  o 
 ochraně  fyzických  osob  v  souvislos�  se  zpracováním  osobních  údajů  a  poučení  subjektů  údajů  (dále 
 jen  „Obecné  nařízení“)  informovali,  jak  naše  společnost  eppTec,  s.r.o.,  se  sídlem:  Ječná  545/19,  120 
 00  Praha  2,  IČ:  04252527  ,  zapsaná  v  obchodním  rejstříku  vedeném  Městským  soudem  v  Praze, 
 oddíl  C  244749  ,  jakožto  správce  osobních  údajů  (dále  jen  „správce“)  zpracovává  Vaše  osobní  údaje 
 a o právech a povinnostech s �m spojených. 

 Za  osobní  údaje  se  považují  veškeré  informace  o  iden�fikované  nebo  iden�fikovatelné  fyzické 
 osobě  (také  nazývané  „subjekt  údajů“);  iden�fikovatelnou  fyzickou  osobou  je  fyzická  osoba,  kterou 
 lze  přímo  či  nepřímo  iden�fikovat,  zejména  odkazem  na  určitý  iden�fikátor,  například  jméno, 
 iden�fikační  číslo,  lokační  údaje,  síťový  iden�fikátor  nebo  na  jeden  či  více  zvláštních  prvků  fyzické, 
 fyziologické,  gene�cké,  psychické,  ekonomické,  kulturní  nebo  společenské  iden�ty  této  fyzické 
 osoby. 

 OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME 
 Zdaleka  nejvíce  osobních  údajů  zpracováváme  v  náborovém  procesu.  Určité  množství  údajů  sloužící 
 k  základní  iden�fikaci  osoby  (jméno,  příjmení,  e-mail,  případně  telefon)  i  ostatní  údaje  uchazeči 
 uvádí  ve  svých  životopisech  a  dopisech,  aniž  bychom  tyto  údaje  výslovně  požadovali.  Není  možné 
 taxa�vně  vyjmenovat  osobní  údaje,  které  zpracováváme,  neboť  neexistuje  jednotný  vzor  životopisu 
 a každý uchazeč o zaměstnání může dobrovolně uvádět zcela odlišné údaje. 
 V  obecné  rovině  zpravidla  dochází  ke  zpracování  těchto  údajů:  jméno  a  příjmení,  �tul,  datum 
 narození,  fotografie,  e-mail,  telefon,  oblast  působení,  praxe,  vzdělání,  občanství,  jazykové 
 dovednos�, absolvované kurzy, školení a cer�fikáty, znalos� a dovednos�, osobní zájmy. 
 Nikdy  nevyžadujeme  osobní  údaje,  které  k  danému  účelu  nejsou  potřeba  (např.  rodné  číslo,  číslo 
 občanského či jiného průkazu, kopie dokladů apod.). 
 Naše  další  služby,  které  se  netýkají  náborového  procesu,  zejména  zpracování  analýz  a  vývoje 
 so�ware,  pracují  většinou  pouze  se  základními  iden�fikačními  a  kontaktními  údaji  (jméno, 
 příjmení,  e-mail,  případně  telefon).  Důvodem  pro  sběr  těchto  údajů  je  zajis�t  fungující  spolupráci. 
 Konkrétní rozsah osobních údajů je zřejmý z příslušného formuláře. 

 JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME 
 Osobní  údaje  používáme  v  námi  poskytovaných  službách  vždy  pouze  k  účelu,  ke  kterému  nám  byly 
 údaje  sděleny.  Pokud  kontaktující  uživatel  neposkytne  spol.  eppTec  souhlas  se  zpracováním 
 osobních  údajů  nad  rámec  daného  účelu  (tedy  kontaktu  pro  přihlášení  se  k  výběrovému  řízení  či 
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 poptávky  po  službách  a  produktech),  jsou  maximálně  po  šes�  měsících  od  skončení  tohoto  účelu, 
 data smazána. 
 Uživatelé  kontaktního  formuláře  eppTec  i  klien�  berou  na  vědomí,  že  spol.  eppTec  jako  správce 
 osobních  údajů  není  oprávněn  předávat  osobní  údaje  tře�m  osobám  např.  zaměstnavatelům, 
 pokud o tom subjekt os. údajů transparentně neinformují (získají jeho souhlas). 

 JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME 
 EppTec  přijímá  veškerá  technická  a  organizační  opatření  k  zabezpečení  ochrany  osobních  údajů 
 způsobem  uvedeným  v  GDPR  a  příslušných  právních  předpisech  k  vyloučení  možnos� 
 neoprávněného  nebo  nahodilého  přístupu  k  osobním  údajům,  k  jejich  změně,  zničení  či  ztrátě, 
 neoprávněným  přenosům,  k  jejich  jinému  neoprávněnému  zpracování,  jakož  i  k  jinému  zneuži� 
 osobních údajů. 
 Osobní  údaje  jsou  pod  stálou  kontrolou.  Máme  nastaveno  řízení  uživatelských  přístupů,  systém 
 řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. 
 Na  vyžádání  je  společnost  eppTec  povinna  poskytnout  vaše  osobní  údaje  také  státním  orgánům 
 (např.  policii  nebo  státním  úřadům  zemí  uvedených  výše  v  rámci  prováděných  kontrol,  je-li  to 
 nezbytné apod.). 

 DALŠÍ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

 Právo  na  přístup  k  osobním  údajům:  subjekt  údajů  má  právo  získat  od  správce  potvrzení,  zda 
 osobní  údaje,  které  se  ho  týkají,  jsou  či  nejsou  zpracovávány,  a  pokud  je  tomu  tak,  má  právo  získat 
 přístup k těmto osobním údajům. 
 Právo na výmaz („právo být zapomenut“) a právo odvolat souhlas 
 Pokud  jsou  osobní  údaje  zpracovávány  z  důvodu  plnění  nějakého  účelu  a  již  nejsou  pro  daný  účel 
 potřebné,  automa�cky  je  mažeme.  Pokud  jsou  osobní  údaje  zpracovávány  na  základě  souhlasu  a 
 subjekt  údajů  souhlas  odvolá,  osobní  údaje  vymažeme.  Je  třeba  uvést,  že  právo  na  výmaz  není 
 absolutní  a  pokud  máme  nějakou  objek�vní  povinnost  data  dále  uchovávat  (např.  vedení 
 účetnictví),  dojde  k  výmazu  těch  osobních  údajů,  které  nejsou  již  nadále  potřebné  pro  původní 
 účely zpracování. 
 Právo  na  přenositelnost:  v  případě,  že  chcete,  aby  společnost  eppTec  předala  vaše  osobní  údaje, 
 které  zpracovává  na  základě  souhlasu  nebo  údaje,  které  jsou  nezbytné  pro  plnění  smlouvy,  tře� 
 osobě, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. 
 Právo  na  ochranu  soukromí:  pokud  se  domnívá,  že  společnost  eppTec  provádí  zpracování  jeho 
 osobních  údajů,  které  je  v  rozporu  s  ochranou  soukromého  a  osobního  života  nebo  v  rozporu  s 
 příslušnými  právními  předpisy,  může  požádat  eppTec  o  vysvětlení  nebo  požadovat,  aby  společnost 
 eppTec odstranila takto vzniklý stav. 
 V  případě  opakovaných  či  zjevně  nedůvodných  žádos�  o  uplatnění  výše  uvedených  práv  je 
 společnost  eppTec  oprávněna  za  realizaci  daného  práva  účtovat  přiměřený  poplatek,  popřípadě 
 jeho realizaci odmítnout. 

 Veškeré  žádos�  související  s  ochranou  osobních  údajů  svěřených  společnos�  eppTec  je  možné 
 zaslat e-mailem na  hr@epptec.eu  . 
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