Nábor zaměstnanců
Správcem osobních údajů je společnost Inter Cars Česká republika s.r.o., IČO: 271 56 257, se sídlem
Novodvorská 1062/12, Lhotka, 142 00 Praha 4, tel. (+420) 261 344 080, e-mail:
intercarscz@intercars.eu (dále jen “Správce”). Správce ustanovil odpovědnou osobu, kterou
můžete kontaktovat e-mailem na: gdpr.cz@intercars.eu.
Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a nezbytné pro Vaši účast ve výběrovém řízení na
volnou pracovní pozici u Správce. V případě, že od Vás Správce neobdrží nezbytné osobní údaje,
nebudete se moci účastnit výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem
konání výběrového řízení na novou pracovní pozice u Správce (právní důvod: zpracování je
nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby).
Vaše osobní údaje budou uchovány do skončení výběrového procesu.
Vaše osobní údaje mohou být uchovávány v jakémkoliv státě, ve kterém Správce vykonává činnost
anebo ve kterém se nachází jeho poskytovatelé služeb. Tyto státy mohou uplatňovat jiná pravidla
ochrany osobních údajů než Česká republika. Správce zavedl vhodná smluvní a jiná opatření na
ochranu Vašich osobních údajů v případě jejich přenosu jeho spřízněným osobám nebo třetím
osobám nacházejícím se v jiných státech.
Evropská komise považuje některé státy mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) za státy, které
poskytují dostatečnou míru ochrany osobních údajů dle standardů EHP (úplný seznam těchto států
se nachází zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en).
Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu či vymazání, jakož i omezení
jejich zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na
základě oprávněného zájmu, jakož i proti zpracování pro marketingové účely. V případě, že si
přejete uplatnit svá výše uvedená práva anebo máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich
osobních údajů, kontaktujte prosím správce e-mailem na adrese: gdpr.cz@intercars.eu.
Dále máte nárok na podání stížnosti k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Inter Cars Česká republika s.r.o.
Novodvorská 1062/12
142 00 Praha 4

intercars.cz

Tel.: (+420) 261 344 080
E-mail: intercarscz@intercars.eu

IČO: 27156257
DIČ: CZ27156257

