INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁJEMCE O SPOLUPRÁCI
NA POZICI OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
1.

Kontaktní údaje správce, rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jako zájemce o pozici obchodního zástupce budou v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“) a příslušnými právními
předpisy zpracovávány společností EC Financial Services, a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3 –
Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 242 43 744, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 18353 (dále jen „Společnost") pro účely kontaktování Vaší osoby ze strany Společnosti
a případně pro účely uzavření smlouvy o obchodním zastoupení.
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu potřebnou pro komunikaci s Vámi jako zájemcem o pozici
obchodního zástupce, nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne, kdy jste vyplnil kontaktní formulář.
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je nezbytné, aby s Vámi Společnost mohla navázat kontakt
a případně dále jednat o uzavření smlouvy o obchodním zastoupení. Údaje poskytujete dobrovolně, bez
jejich poskytnutí bychom Vás však nemohli kontaktovat a o uzavření smlouvy o obchodním zastoupení
s Vámi jednat.

2.

Jak může Společnost s Vašimi údaji nakládat
K Vašim osobním údajům mohou mít kromě zaměstnanců Společnosti přístup i zpracovatelé, které
Společnost využívá. Jedná se zejména o osoby a společnosti, které pro Společnost zajišťují účetní
a personální služby, vyhledávání a nábor nových spolupracovníků, servisní služby, poskytování
technických a IT služeb, právní a jiné poradenské a konzultační činnosti. Seznam zpracovatelů naleznete
na webových stránkách Společnosti: https://www.expresscash.cz/upload/aktualni-seznam-zpracovateluosobnich-udaju-15.5.2018.pdf.
Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii, resp. EHP. Stejně tak Vás
ujišťujeme, že při zpracovávání osobních údajů neprovádíme automatizované rozhodování ani
profilování.

3.

Práva zájemce o spolupráci jako subjektu údajů
Podle platných právních předpisů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů:


právo na přístup a opravu – máte právo požadovat od Společnosti potvrzení, jaké osobní údaje
zpracováváme, a máte právo na informace o tomto zpracování uvedené v článku 15 Nařízení.
V případě, že jsou zpracovávané údaje nepřesné, máte právo žádat jejich opravu či doplnění;



právo na výmaz – budou-li splněny podmínky článku 17 Nařízení, máte právo žádat o výmaz svých
osobních údajů, a to zejména v případě, pokud Společnost již nebude tyto osobní údaje pro účely,
pro jaké byly zpracovány, dále potřebovat, či pokud Společnost Vaše osobní údaje zpracovávala
protiprávně;



právo na přenositelnost – je-li zpracování založeno na souhlasu nebo na základě smlouvy a provádí
se automatizovaně, máte právo obdržet od Společnosti své osobní údaje, a to ve strukturovaném,
běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, může
Společnost na základě Vaší žádosti předat Vaše osobní údaje jinému správci;



právo na omezení – dle článku 18 Nařízení máte právo na omezení zpracování osobních údajů
Společností, a to zejména v případě, že popíráte přesnost osobních údajů – Společnost omezí
zpracování na dobu ověření přesnosti údajů - nebo pokud vznesete námitku – Společnost omezí
zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými
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důvody Vás jako uchazeče o pozici obchodního zástupce. Po dobu omezení budou Vaše údaje,
s výjimkou jejich uložení, zpracovány, pouze s Vaším souhlasem nebo k určení, výkonu nebo
obhajobě právních nároků Společnosti, k ochraně práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého
veřejného zájmu;


právo vznést námitku – pokud je zpracování osobních údajů prováděno pro účely oprávněných
zájmů Společnosti či třetí strany a mají-li Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující
ochranu osobních údajů přednost před oprávněnými zájmy Společnosti či třetí strany, pak máte
právo vznést námitku proti takovému zpracování. V takovém případě Společnost osobní údaje již
nadále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které
převažují nad Vašimi právy a svobodami, nebo důvody pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků;



právo na stížnost – pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení
právních předpisů, můžete podat stížnost k některému z dozorových úřadů. Na území České
republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170
00 Praha 7, tel: + 420 234 665 111, www.uoou.cz.

Výše uvedená práva můžete uplatnit osobně či písemně na adrese sídla Společnosti. Ve Společnosti
působí rovněž pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jan Psohlavec, +420 602 105 878,
jan.psohlavec@gmail.com.
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