Osobní údaje správce zpracovává v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon a osobní údaje které
uvádí životopis. Správcem těchto osobních údajů je každá výše uvedená společnost, které jsem udělil/
a souhlas se zpracováním osobních údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je
udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
Ke zpracování osobních údajů dochází automatizovaně. Osobní údaje správce získá odesláním
tohoto formuláře prostřednictvím elektronických systémů společnosti LMC s.r.o., IČO 26441381, se
sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, která vystupuje pro správce v pozici zpracovatele.
Informace o zpracování osobních údajů společností LMC s.r.o. poskytuje pověřenec pro ochranu
osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na h ps://www.lmc.eu/cs/
zasady-ochrany-soukromi/.
Jsem informován/a, že správce zpracovává mé osobní údaje svými zaměstnanci, kteří k osobním
údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni
k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své
práce. Dále mají přístup k osobním údajům zaměstnanci zpracovatele, a to pouze v rozsahu
nezbytném pro výkon jejich činnosti pro správce. Se všemi zpracovateli správce uzavírá písemnou
smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost Vašich osobních údajů.
Poskytnuté osobní údaje nebudou předávané žádné třetí straně, kromě případné kontroly ze strany
správního orgánu. Dále jsem informován/a, že správce osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů mám tato práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na
opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů,
nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo
zjistím-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních
případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude
ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad
mými zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
(vii) nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování a (viii) obrátit
se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice, email:
posta@uoou.cz.
Správce je povinen zabývat mou žádostí, kterou uplatním právo dle uvedeného výčtu, a to do jednoho
měsíce od obdržení mé žádosti. Tuto lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o
čemž musím být informován/a, včetně důvodů takového prodloužení. Žádost mohu poslat na kontaktní
údaje správce, nebo na e-mailovou adresu cpo@epholding.cz. Žádost lze podat prostřednictvím
vzorového formuláře dostupného zde případně bez využití vzorového formuláře.
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Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že souhlas mohu kdykoliv odvolat. Beru na
vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který
byl dán před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím vzorového formuláře
dostupného zde, případně bez využití vzorového formuláře, zasláním požadavku na kontaktní
údaje správce, nebo na e-mailovou adresu cpo@epholding.cz.

