
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Just Right Recruitment, s.r.o., IČ: 09451145, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1071/17, PSČ 110 
00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
336497 („Zprostředkovatel“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů („GDPR“) Vás tímto informuje, že bude zpracovávat Vaše osobní údaje 
(„OÚ“), které Zprostředkovateli poskytnete ať elektronicky, ústně nebo písemně, zejména: 

• jméno, příjmení (včetně rodného), titul a občanství; 
• datum a místo narození; 
• adresa trvalého bydliště a kontaktní adresa (pokud se liší od adresy trvalého 

bydliště); 
• soukromá emailová adresa (pokud ji kandidát vlastní); 
• kontaktní telefonní číslo (pevná linka nebo mobil); 
• nejvyšší dosažené vzdělání; 
• výše nástupního nebo očekávaného finančního ohodnocení; 
• den nástupu do zaměstnání a délku jeho trvání; 

pro účel: 
• vyhledání a zprostředkování zaměstnání; 
• vedení databáze kandidátů pro účely zprostředkování zaměstnání; 
• posuzování schopností, znalostí a osobnostního profilu kandidátů v assessment 

centru pro účely zprostředkování zaměstnání; 
• předávání životopisu kandidátů potenciálním zaměstnavatelům; 
• získávání a využívání referencí předchozích zaměstnavatelů kandidáta pro účely 

výběrového řízení; 
• provádění auditu vyžadovaného právními předpisy. 

Zprostředkovatel informuje, že: 
• OÚ jsou zpracovávány pro výše uvedený účel, a to na základě souhlasu, smlouvy, ke 

splnění právní povinnosti, nebo na základě oprávněného zájmu Zprostředkovatele; 
• mezi další příjemce OÚ patří odběratelé služeb Zprostředkovatele – zaměstnavatelé, 

právní a daňový poradce Zprostředkovatele, auditor Zprostředkovatele; 
• máte právo na (i) přístup k OÚ, (ii) opravu OÚ, (iii) výmaz OÚ, (iv) omezení 

zpracování OÚ, (v) podání námitky proti zpracování, (vi) přenositelnost OÚ (tj. získat 
od Zprostředkovatele OÚ, které jste mu poskytl, ve strukturovaném, běžně 
používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), (vii) podání 
stížnosti u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7, www: https://www.uoou.cz . 

Zprostředkovatel dále informuje, že: (i) poskytnutí OÚ není povinností, (ii) nedochází 
k profilování OÚ, (iii) máte právo získat od Zprostředkovatele potvrzení, zda OÚ jsou či 
nejsou zpracovávány, a (iv) máte právo získat kopie zpracovávaných OÚ.  
Zprostředkovatel sděluje, že máte právo na výmaz OÚ, jestliže:  

• OÚ již nejsou potřebné pro výše uvedený účel; 
• odvoláte souhlas a neexistuje další důvod pro zpracování; 
• vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu 

Zprostředkovatele; 
• OÚ byly zpracovávány protiprávně; 
• OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti; 
• OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti; 

https://www.uoou.cz


Zprostředkovatel bude zpracovávat OÚ v sídle Zprostředkovatele, po dobu trvání smlouvy a 
po dobu 5 let po skončení této smlouvy a nebyla-li smlouva uzavřena, pak po dobu 5 let od 
poskytnutí tohoto souhlasu. 
Zprostředkovatel má právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na 
splnění povinnosti podle GDPR. 
Veškeré OÚ, které Zprostředkovatel nebude potřebovat zpracovávat případně uplyne-li doba 
pro zpracování, Zprostředkovatel zlikviduje bez zbytečného odkladu za použití 
odpovídajících technických, softwarových nebo mechanických prostředků. 
Žádosti, námitky, jiné uplatnění práv lze zasílat do sídla Zprostředkovatele nebo na e-mail: 
info@justright.cz 


