
   
PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI FANS, a.s., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
SOUHLAS UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ FANS, a.s. 
 

 

Prohlášení společnosti FANS, a.s., o ochraně osobních údajů 
 

FANS, a.s., se sídlem Na Květnici 1064/70, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 256 253 81, praha@fansct.com 
Ujišťujeme Vás, že s Vašimi daty, která mají charakter osobních údajů a která nám poskytnete za účelem nabídky práce, budeme zacházet jako s 
důvěrnými a použijeme je jen k účelům, jež jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů. Potvrďte prosím níže, že souhlasíte se zpraco-
váním osobních údajů k účelu a za podmínek zde uvedených.  

Ohledně Vašeho souhlasu Vás upozorňujeme, že Váš souhlas je dobrovolný a odvolatelný. 
 

Účel prohlášení o ochraně osobních údajů  
Společnost FANS, a.s., jakožto zaměstnavatel, je povinna chránit osobní údaje zaměstnanců i uchazeče o zaměstnání. Vypracovala proto 
prohlášení informující uchazeče o zaměstnání o způsobu, jímž budou jejich osobní údaje shromažďovány a zpracovávány. Toto prohlášení o 
ochraně osobních údajů se vztahuje na činnosti v oblasti náboru a výběru zaměstnanců FANS, a.s.  
 

Když uchazeči o zaměstnání navštíví kariérní sekci internetových stránek společnosti FANS, a.s., shromáždí o nich FANS, a.s., osobní údaje na-
příklad z on-line žádostí, které vyplňují, nebo po zaslání životopisu e-mailem. Osobní údaje jsou společností FANS, a.s. používány čestným a zá-
konným způsobem, vyhovujícím Nařízení 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).  
 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je pravidelně aktualizováno, aby bylo zajištěno, že FANS, a.s. neustále plní platné právní předpisy a 
sleduje změny v praxi. Pravidelně tuto stránku navštěvujte, abyste měli přehled o nových aktualizacích, protože nejsou oznamovány samostat-
ně.  
 

Kdo je FANS, a.s. 
FANS, a.s. je dodavatelem investičních celků, služeb a produktů pro energetiku a průmysl. Zaměřuje se na dodávky na klíč a na modernizace 
elektráren a průmyslových provozů. 
 

Účel shromažďování a zpracovávání osobních údajů a právní základ 
 

Osobní údaje, které uchazeč společnosti FANS, a.s. poskytne a které mohou být použity během aktuálních či budoucích výběrových řízení na 
volná pracovní místa, jsou zpracovávány společností FANS, a.s. (správce údajů z pozice zaměstnavatele) výlučně pro účely výběrových řízení na 
obsazení pracovních pozic u společnosti FANS, a. s. jakožto zaměstnavatele. Údaje jsou proto zpracovávány na základě souhlasu uchazečů za 
účelem účasti ve výběrových řízeních na volná pracovní místa a s výhledem na uzavření pracovní smlouvy.  
 

Jaké údaje FANS, a.s., shromažďuje 
Společnost FANS, a.s., shromažďuje a zpracovává údaje, které uchazeči poskytnou prostřednictvím internetových stránek pro zaměstnání u 
FANS, a.s., například  http://www.fansct.com/cz/kariera/ a které od uchazečů získává při osobních schůzkách, telefonických rozhovorech 
a/nebo e-mailem. Informace o uchazečích, které FANS, a.s., shromažďuje a zpracovává, jsou vhodné, relevantní a nezbytné pro specifické účely, 
pro něž jsou shromažďovány a zpracovávány.   
Společnost FANS, a.s., shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, odkaz 
na profil na Linkedin, případně odkaz na jiné sociální sítě poskytnuté uchazečem o zaměstnání, kvalifikace, profesní působení, portrétní foto-
grafie. 
Společnost FANS, a.s., o uchazečích neshromažďuje a nezpracovává žádné jejich citlivé osobní údaje, jako například informace o jejich rase, et-
nickém původu, politických názorech, náboženském či ideologickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, politických stranách či 
hnutích, genetické údaje, biometrické údaje umožňující přímou identifikaci či ověření subjektu údajů, sexuálních preferencích nebo o podezře-
ních, stíháních, trestních či správních rozhodnutích. Je-li nicméně ve specifických situacích získáván citlivý údaj o uchazeči,  
požaduje FANS, a.s. jeho písemný souhlas.  
 

Období pro zpracovávání osobních údajů  
Shromážděné osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu maximálně tří let od jejich předání uchazečem, tj. vyplnění ve formuláři žá-
dosti, nebo po předání profesního životopisu.  
 

Informační bezpečnost 
Společnost FANS, a.s., má zavedené dostatečné techniko organizační opatření k ochraně osobních údajů uchazečů před nepovolanými osobami 
(uvnitř i vně FANS, a.s.) a před jejich jakýmkoli neschváleným použitím. Údaje zpracovává sama, nedochází k automatickému rozhodování a 
profilování. Údaje nepředává jinému správci. Údaje nepředává do zahraničí.  
a) Organizační opatření: společnost FANS, a.s., ručí za důvěrnost osobních údajů uchazeče. K osobním údajům uchazeče mají na základ 

vnitřních předpisů přístup pouze osoby přímo spojené s procesem výběru, a i ti pouze v rozsahu, v němž jsou pro ně potřebné pro plnění 
svěřených úkolů. V případě bezpečnostních incidentů je společnost FANS, a.s., povinna Vás informovat.    

b) Technická opatření: společnost FANS, a.s., ukládá získané údaje na bezpečných elektronických úložištích s použitím hesel a v případě lis-
tinných dokumentů v uzamykatelných boxech. 

 

Práva uchazeče 
Uchazeči mají ze zákona právo přístupu ke svým osobním údajům či vysvětlení v případech, kdy existují pochybnosti o shodě s právními předpi-
sy (na adrese: FANS, a.s., Ležáků 231 Hlinsko) a v případě potřeby je nechat opravit, omezit, zablokovat, doplnit či zlikvidovat. V případě, kdy 
správce údajů subjektu údajů nevyhoví, má tento právo obrátit se přímo na příslušný orgán státního dohledu.  
 

Kontaktní údaje 
S otázkami ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů či způsobu, jímž FANS, a.s. shromažďuje údaje o uchazečích, a s případnými 
připomínkami je možné se obrátit na HR/personální oddělení FANS, a. s., telefon + 420 469 326 012 nebo + 420 469 326 013.  
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