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Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání  
Účinné od 17.10.2022 

Záleží nám na Vašem právu na soukromí a chceme zaručit, že Vaše Osobní údaje jsou v Inbank zpracovávány správně. Zde 
naleznete všechny relevantní informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje kandidátů při náboru nových zaměstnanců do 
Inbank. 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dalšími obecně závaznými právní předpisy, a těmito zásadami zpracování 
osobních údajů uchazečů o zaměstnání.  

Zavedli jsme vhodná organizační, technická a informační opatření založená na rizicích, abychom zaručili ochranu Vašich údajů 
před neúmyslným nebo neoprávněným zpracováním, zveřejněním nebo zničením údajů. 

Tyto zásady můžeme kdykoli jednostranně změnit. Proto Vám doporučujeme navštívit naše webové stránky, kde vždy najdete 
nejnovější verzi. 

1. DEFINICE 

Osobní údaje 
(údaje) 

Jakékoli informace o Vás, které máme v držení a které mohou být spojeny přímo s Vámi jako s 
jednotlivcem. Tyto informace zahrnují Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělání a 
pracovních zkušenostech atd. 
 

Zpracování 
osobních údajů 

Jakákoli operace prováděná s vašimi osobními údaji, vč. shromažďování, zaznamenávání, organizování, 
uchovávání, pozměňování, zpřístupňování, udělování přístupu, provádění dotazování a pořizování 
výpisů, použití, přenos, vymazání atd. 
 

My nebo Inbank 
 

 
 
Vy 
 

AS Inbank a společnosti patřící do konsolidačního celku, které působí jako správce Osobních údajů. 
Seznam společností patřících do skupiny Inbank (dále jen Inbank Group) je uveden na webových 
stránkách Inbank. 
 
Každá osoba se záměrem stát se naším kolegou a uchází se o pracovní pozici. 

2. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ 
ÚDAJE   
 

2.1. Jaké Osobní údaje zpracováváme?  

Obecné údaje o Vás: jméno, příjmení, datum narození, rodné 
číslo, státní občanství, údaje potvrzující právo pobývat a 
pracovat v zemi, kde se nachází místo zaměstnání; 

Kontaktní údaje: adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo; 

Informace o Vašich pracovních zkušenostech: pracoviště, 
délka zaměstnání, pozice, odpovědnosti; 

Informace o Vašich kompetencích: vzdělávací instituce, 
stupeň vzdělání, informace o absolvovaných školeních, 
získaných certifikátech, informace o jazykových znalostech a 
dalších kompetencích, výsledky testů výběru zaměstnanců; 

Doporučení, zpětná vazba od předchozích zaměstnavatelů 
(pokud existuje): osoba doporučující nebo poskytující 
zpětnou vazbu, její kontakt, obsah doporučení nebo zpětné 
vazby; 

 

2.2. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?  

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru 
kandidátů na volná místa v Inbank a za účelem hodnocení 
Vaší kandidatury, rozhodování o náboru a komunikaci s 
Vámi. Osobní údaje používáme také k přípravě dokumentů, 
pokud se dohodneme na spolupráci. 

Během náborového procesu vás můžeme nasměrovat na 
test výběru zaměstnanců, abychom proces náboru 
zjednodušili a urychlili, protože jde o dodatečné opatření k 
posouzení Vaší vhodnosti pro danou pozici. Test výběru 
zaměstnanců obvykle provádí třetí strana, která je správcem 
Vámi zadaných údajů a Vámi poskytnutých odpovědí. 
Nerozhodujeme o Vás automaticky a každý krok zahrnuje 
lidský zásah. 

Účelem zpracování bezpečnostních údajů je zajištění 
bezpečnosti našich kancelářských prostor a vybavení. 

Kromě toho můžeme zpracovávat Vaše Osobní údaje za 
účelem sestavování statistik náboru. 



 
 
 

 
 

2

Můžeme také zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom Vám 
mohli nabídnout nová volná pracovní místa po náborovém 
procesu za předpokladu, že jste udělili příslušný souhlas. 

 
2.3. Na jakých právních základech zpracováváme Vaše 

Osobní údaje? 

Vaše Osobní údaje zpracováváme za účelem provedení 
nezbytných kroků před uzavřením pracovní smlouvy, 
přičemž vycházíme z Vámi předloženého životopisu, a nebo 
za účelem splnění Vaší žádosti dle článku (článek 6 (1) (b) 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V určitých 
případech může být zpracování nezbytné pro splnění 
právních a regulatorních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 
písm. c) obecného nařízení o ochraně údajů. Nepožadujeme 
údaje, které nemůžeme zpracovat na zákonném základě. 

Při použití testu výběru personálu zpracováváme výsledky za 
účelem provedení kroků před uzavřením pracovní smlouvy 
(čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů). 

Statistiky náboru zpracováváme na základě našich 
oprávněných zájmů za účelem zlepšení náborových procesů 
(článek 6 (1) (f) obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů). 

Můžeme požádat o váš samostatný souhlas, abychom si 
mohli ponechat vaše údaje po skončení náborového 
procesu, abychom Vám mohli nabídnout nová volná pracovní 
místa (článek 6 (1) (a) obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů). 

Bezpečnostní údaje zpracováváme na základě Našich 
oprávněných zájmů (článek 6 (1) (f) obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů), abychom předcházeli a odhalovali 
trestnou činnost a porušování majetkových práv a ohrožení 
životně důležitých zájmů jednotlivce. 

Pokud obdržíme Váš životopis a/nebo jiné podklady či 
informace k žádosti nikoli přímo od Vás, ale z jiných zdrojů, 
předpokládáme, že jste obdrželi všechny potřebné 
informace o zpracování Vašich údajů a udělili jste souhlas 
příslušnému subjektu, včetně práva poskytnout Vaše údaje 
potenciálním zaměstnavatelům s právem zpracovávat Vaše 
údaje za účelem hodnocení Vaší kandidatury a náboru. 

2.4. Z jakých zdrojů získáváme Vaše Osobní údaje?  

Vaše údaje obvykle získáváme přímo od Vás – když odpovíte 
na náš pracovní inzerát a/nebo nám poskytnete svůj životopis 
nebo jiné dokumenty k žádosti. Informace o Vás můžeme 
také obdržet od osoby, která vás doporučuje, a kterou jste 
uvedli během náborového procesu. Zde máte povinnost 
zajistit, abyste měli vhodný právní základ pro přenos 
osobních údajů osob, které Vás doporučují. 

Můžeme získat informace o Vás I od subjektů poskytujících 
náborové služby, například pracovní agentury, pracovní  
portály nebo kariérní sociální sítě (např. LinkedIn). Výsledky 

testů výběru personálu získáváme od organizátora 
příslušných testů. K údajům z veřejných zdrojů máme přístup 
pouze v případě, že jste údaje dříve sami zveřejnili. 

Zdrojem bezpečnostních informací jsou bezpečnostní 
technická řešení umístěná v našich kancelářích a tyto 
informace obdržíme pouze v případě, že navštívíte naše 
kancelářské prostory, kde mohou být bezpečnostní technická 
zařízení umístěna. 

2.5. Je poskytnutí Vašich Osobních údajů povinné?  

Abyste se mohli ucházet o volná místa, musíte nám 
poskytnout informace o sobě, které jsou nezbytné k tomu, 
abychom mohli určit, zda Vaše kandidatura splňuje naše 
potřeby. 

2.6. Co se děje pokud nám Vaše Osobní údaje 
neposkytnete?  

Pokud neposkytnete informace potřebné k vyhodnocení 
Vaší kandidatury, nebudeme Vám moci nabídnout 
zaměstnání. 

2.7. Můžeme předat Vaše Osobní údaje třetím stranám?  

Vaše údaje můžeme zpřístupnit:  

-  společnostem patřícím do skupiny Inbank, které 
mohou používat Vaše Osobní údaje k výše popsaným 
účelům; 

-  třetím stranám, které nám pomáhají při výběru 
kandidátů, např. poskytovatelé služeb výběru a/nebo 
hodnocení personálu; 

- právnické osoby, které nám poskytují služby v oblasti 
systemizace, přenosu, ukládání a zpracování dat; 

- orgánům státní správy, jimž umožňuje sdělit údaje 
příslušný právní předpis, případně můžeme takovéto 
údaje sami sdělit na základě Vašeho souhlasu. 
příslušné orgány činné v trestním řízení na jejich 
žádost a/nebo pokud je poskytnutí údajů vyžadováno 
platnými zákony 
 

2.8. Ve kterých státech a jurisdikcích jsou zpracovávány 
Vaše osobní údaje?  

Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze v Evropském 
hospodářském prostoru. V současné době nemáme v 
úmyslu předávat Vaše údaje zpracovatelům nebo příjemcům 
ve třetích zemích 

2.9. Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?  

Údaje získané během náborového procesu uchováme po 
dobu nezbytně nutnou k vyhodnocení žádosti, nejdéle však 
jeden rok po skončení procesu výběru na volné pracovní 
místo za účelem řešení případných sporů. Pokud jste udělili 
souhlas s nabídkou nových volných míst po skončení 
náborového procesu, budeme Vaše údaje uchovávat po 
dobu dvou let od získání Vašeho souhlasu. 
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Bezpečnostní údaje budou uchovávány po dobu maximálně 
dvou měsíců od měsíce následujícího po shromáždění údajů. 

Po uplynutí doby uchovávání Vaše Osobní údaje bezpečně a 
nenávratně zlikvidujeme. 

2.10. Máte právo:  
- na přístup k Vašim údajům, které zpracováváme; 
 požadovat opravu, doplnění nebo vymazání 
 nesprávných nebo neúplných Údajů; 
- odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich Osobních 

údajů. Odvolání souhlasu v tomto případě nemá vliv 
na zákonnost zpracování provedeného před 
odvoláním souhlasu; 

- na omezení zpracování Vašich Osobních údajů, 
pokud si přejete (1) zpochybnit přesnost Vašich 
údajů; (2) zaznamenat nezákonné zpracování Údajů; 
(3) Osobní údaje potřebujete k vytvoření, podání 
nebo obhajobě právního nároku; (4) vznesete 
námitku proti zpracování Vašich údajů na základě 
oprávněného zájmu a přejete si omezit zpracování do 
doby, než bude učiněno rozhodnutí; 

- vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních 
údajů, pokud zpracování probíhá na základě našeho 
oprávněného zájmu; 

- poskytnutí Vašich Osobních údajů, které jste nám 
sami poskytli a které jsou automatizovaně 
zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo za 
účelem provedení kroků před uzavřením pracovní 
smlouvy, v obecně používaném elektronickém 
formátu, a pokud je to technicky možné, na 
poskytnutí těchto Osobních údajů jinému subjektu, 
který označíte; 

- požadovat, aby vůči Vám nebyla přijímána žádná 
rozhodnutí, která jsou založena pouze na 
automatizovaném rozhodování, vč. profilování, 
pokud to má právní důsledky, které se Vás týkají nebo 
významný dopad; 

- podat stížnost na zpracování vašich údajů u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud 
zjistíte, že zpracování Vašich Osobních údajů 
představuje porušení Vašich práv a zájmů na základě 
platných právních předpisů. 
 

2.11. Jakým způsobem můžete uplatňovat svá práva? 

Pokud chcete uplatnit svá výšeuvedená práva, kontaktujte 
nás e-mailem. Písemnou žádost byste měli podat spolu s 
dokladem totožnosti nebo v souladu se zákonem pomocí 
elektronických prostředků, které umožňují řádnou 
identifikaci osoby. Odpovíme Vám do jednoho měsíce. 
Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat 
pomocí našich kontaktních údajů. 

3. NAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE 

AS Inbank, odštěpný závod 

Navštivte nás – Lazarská 13/8, 120 00, Praha 2 

Zavolejte nám - +420 226 288 988   

Napište nám – info@inbank.cz 


