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Informace o ochraně osobních údajů uchazeče o zaměstnání 
 

 
Tímto Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech podle 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“). 
 
Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů (správce osobních údajů)? 
 
SV pojišťovna, a.s. 
IČO: 618 58 714 
BB Centrum budova BETA 
Vyskočilova 1481/4 
14000 Praha 4 
Tel +420 221 585 111 
info@svpojistovna.cz 
 
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na výše uvedené adrese 
nebo na emailu dpo@svpojistovna.cz. 
 
Za jakým účelem a na základě jakého právního základu jsou Vaše osobní údaje 
zpracovány? 
Naše společnost zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání v rozsahu uvedeném 
v životopise, motivačním dopise a jiných přílohách, které nám uchazeč o zaměstnání zašle. 
Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem výběrového řízení. Po jeho ukončení, resp. pokud 
s námi nevznikne pracovněprávní vztah (založený pracovní smlouvou nebo některou z dohod 
uzavíraných mimo pracovní poměr dle Zákoníku práce), budou Vaše osobní údaje 
zlikvidovány. Tyto činnosti zpracování osobních údajů jsou založeny na základě čl. 6 odst. 1 
písm. f) GDPR, kdy oprávněným zájmem správce je spravování Vaší reakce na nabízenou 
pracovní pozici. 
 

Právo vznést námitku  
Pokud zpracováváme osobní údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete proti 
takovému zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování, vznést námitku z důvodu 
Vaší konkrétní situace. 

 
Dochází k automatizovanému rozhodování / profilování? 
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování  
 
Jaká máte práva?  
Kromě práva na námitku, jak je uvedeno výše, máte právo na přístup k Vašim osobním údajům 
a na jejich opravu, právo na výmaz a právo na omezení zpracování, a dále právo na 
přenositelnost údajů. Pokud si přejete mít přístup ke svým osobním údajům nebo provést 
opravu, prosím využijte kontaktní údaje výše. Pokud je zpracování osobních údajů založeno 
na Vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. 
 
Jak podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů?  
Máte možnost obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové 
adrese dpo@svpojistovna.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
 
 
Aktuální Informace o ochraně osobních údajů naleznete na:  
svpojistovna.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/ 


