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             SMO, městská akciová společnost Orlová                           

               ul. Okružní čp. 988, 735 14 Orlová-Lutyně 
 

 
 

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o 
zaměstnání 

Základní informace  

Obchodní společnost SMO, městská akciová společnost Orlová, se sídlem: Okružní 988, Lutyně, 

735 14 Orlová, IČO: 60793163, zapsaná v oddíle B, vložce 1017 obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Ostravě (dále jen „SMO“), je správcem osobních údajů o osobách, jež se ucházejí 

o zaměstnání v SMO (dále jen „Uchazeč“). 
 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany SMO můžou zaměstnanci uplatnit vůči SMO své 

následující práva, a to: 

• právo na přístup, 

• právo na opravu, 

• právo na výmaz (být zapomenut), 

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, 

• právo na omezení zpracování, 

• právo podat stížnost přímo nám, případně i Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým 

orgánem pro oblast zpracování osobních údajů. 

 
Uchazeč svou žádost o uplatnění svého práva může zaslat na e-mailovou adresu  
gdprinfo@smo-orlova.cz, poštou na adresu sídla SMO, nebo ústně u pracovního pohovoru. 
 
SMO posoudí každou žádost z hlediska jejího obsahu, rozsahu, jakož i z hlediska její důvodnosti,  
a následně rozhodne o odpovědi žádajícímu Uchazeči a případně o opatření, které bude přijato 
v souvislosti s touto žádostí. 
 

Jaké osobní údaje SMO zpracovává o Uchazeči 

SMO zpracovává o Uchazeči následující kategorie osobních údajů, a to: 
 

• Identifikační a kontaktní údaje (titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo,  

e-mailová adresa atd.), 

• Údaje o předchozích zaměstnáních Uchazeče, 

• Údaje o vzdělání Uchazeče, 

• Údaje související s dovednostmi a schopnosti Uchazeče, 

• Další údaje sdělené Uchazečem v žádosti o zaměstnání, v životopisu a kdykoliv během 

výběrového řízení, souvisí-li s prací, o níž se Uchazeč uchází. 

 

Účel a důvody, proč SMO zpracovává osobní údaje o Uchazeči 

Ochrana oprávněných zájmů SMO podle důvodu uvedeného v článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR 
spočívající ve vyhodnocení žádosti Uchazeče o zaměstnání v SMO a případně její porovnání se 
žádostmi jiných uchazečů o zaměstnání v rámci výběrového řízení. 
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Proč SMO nevyžaduje po Uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů a kdy 
požádá Uchazeče o jeho udělení  

S ohledem na účel a důvod zpracování osobních údajů Uchazeče se nevyžaduje souhlas se 
zpracováním jeho osobních údajů – vyhodnocení žádosti Uchazeče o zaměstnání nemůže být 
podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů. 
V případě, že bude mít Uchazeč zájem, aby ho SMO zařadila do své databáze uchazečů o zaměstnání, 
SMO bude potřebovat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů – souhlas se zařazením Uchazeče 
do databáze uchazečů o zaměstnání. 
 

Po jakou dobu bude SMO zpracovávat osobní údaje o Uchazeči 

SMO bude zpracovávat osobní údaje po dobu vyhodnocování jeho žádosti o zaměstnání v SMO  
a případně po dobu konání výběrového řízení a dále nezbytnou dobu navazující po vyhodnocení žádosti 
Uchazeče nebo po skončení výběrového řízení. 
 

Komu může SMO poskytnout osobní údaje Uchazeče 

SMO může poskytnout osobní údaje jiné osobě, s níž bude SMO konzultovat záležitosti ohledně 
vyhodnocování žádosti Uchazeče o zaměstnání nebo výběrového řízení, nebo jíž svěří vedení celého 
výběrového řízení. 


