
Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob – 
uchazečů o pracovní pozici

Information about the processing of personal data of natural persons - business partners

1. Kdo je správce osobních údajů?
Společnost WINSTON Production, s.r.o. se sídlem Brno, Hudcova 532/78b, PSČ 612 00, IČ: 
49452959 (dále jen „my“), zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o 
ochraně osobních údajů.

1. Who is the Personal data Controller?
Company WINSTON Production, s.r.o. with its registered office in Brno, Hudcova 532 / 78b, ZIP 
612 00, Company ID: 49452959 (further "We"), processes your personal data in accordance with 
Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje?
Zpracováváme osobní údaje uchazečů o pracovní pozici, které nám sami nebo prostřednictvím 
zprostředkovatele poskytli před nebo v průběhu výběrového řízení.

2. Which personal data are we processing and what are their sources?
We process the personal data of the job applicants, which they have provided us or which they have 
provided through the intermediary before or during the selection process.

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem výběru vhodného kandidáta na volné pracovní 
místo po dobu trvání výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení zpracováváme osobní údaje 
jednotlivých kandidátů pouze na základě jejich souhlasu.
 
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě provádění kroků směřujících k uzavření pracovní 
smlouvy, nebo v některých případech také na základě Vašeho souhlasu.

3. Why do we process your personal data and what authorizes us to do so?
We process your personal data only for the purpose of selecting the appropriate candidate for a 
vacant post for the duration of the selection process. After the selection process, we process the 
personal data of the individual candidates only on the basis of their consent.

Personal data is processed based on the steps taken to conclude a contract of employment or, in 
some cases, on the base of your consent.

4. Kdo osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Zpracování Vašich osobních údajů provádíme pouze my, nejsou předávány třetím osobám ani 
do třetích zemí.

4. Who handles personal data and to whom do we pass them?
Only we process your personal data, we are not passing your personal data to the third parties or to 
third countries.

5. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Máte právo na přístup k osobním údajům, které zpracováváme, tj. především zda jsou Vaše osobní 
údaje námi zpracovávány, případně jaké osobní údaje to jsou, kdo nebo co je jejich zdrojem, 
za jakým účelem a po jakou dobu jsou zpracovávány a zda jsou předávány třetím stranám.



5. What are the rights to processing personal data?
You have the right to access the personal data we process, ie whether your personal data is being 
processed by us, or what personal data it is, who or what is the source of it, for which purpose and 
for what time they are processed and whether they are transmitted to a third parties.

Dále máte právo na opravu těchto osobních údajů nebo jejich doplnění, právo zažádat o 
omezení zpracování v případě nepřesnosti nebo nezákonnosti zpracování, o jejich výmaz v 
případě, že již nejsou potřebné pro plnění našich smluvních nebo zákonných povinností, máte také 
právo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů nebo podat námitku proti 
zpracování, které provádíme na základě našeho oprávněného zájmu. Právo na přenositelnost údajů 
Vám umožňuje žádat nás o poskytnutí Vašich údajů ve strukturovaném, běžně používaném, strojově 
čitelném formátu Vám, nebo Vámi určenému jinému správci.

In addition, you have the right to edit or supplement these personal data, to request a limitation of 
processing in the case of inaccuracies or unlawful processing, to delete them if they are no longer 
required to fulfill our contractual or statutory obligations, you also have the right to revoke 
previously granted consent processing personal data or objecting to the processing we perform on 
our legitimate interest. The right to data portability allows you to ask us to provide your data in a 
structured, commonly used, machine-readable format to you or to your designated administrator.

Proti našemu zpracování osobních údajů můžete podat stížnost k dozorovému úřadu.

You can file a complaint against our processing of personal data with the Supervisory Authority.

6. Jak můžete Vaše práva uplatit?
Právo na přístup, opravu a doplnění, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost můžete 
uplatnit podáním žádosti doručené - osobně na sekretariát společnosti / do naší datové schránky 
(ID: chab283) / emailem podepsaným platným elektronickým podpisem na adresu 
production@winston.cz / poštou v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla 
společnosti.

6. How can you claim your rights?
The right of access, rectification and amendment, deletion, limitation of processing, the right to 
portability can be claimed by submitting the application received - personally to the company 
secretariat / in our data box (ID: chab283) / by e-mail signed by a valid electronic signature to the 
electronic adress production@winston.cz / by post, in paper form, with an officially authorized 
signature at the registered address of the company.

Vaše právo podat stížnost je možné uplatnit u Úřadu na ochranu osobních údajů (adresa a kontaktní 
údaje dostupné na adrese: www.uoou.cz)

Your right to file a complaint may be claimed at the Personal Data Protection Authority (address 
and contact details available at: www.uoou.cz)
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