
Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s referenčním programem doporučení 
vhodného uchazeče o zaměstnání 

Společnosti  EQUANS Services a.s., EQUANS Facility s.r.o. a EQUANS Optimal s.r.o. se jako společní 
správci osobních údajů, které jim budou subjektem údajů poskytnuty, zavazují, že bude tyto osobní 
údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“). 
 

Společní správci osobních údajů 

EQUANS Services a.s. 
se sídlem Lhotecká 793/3, Kamýk, 143 00 Praha 4 
IČ: 261 21 603 
DIČ: CZ26121603 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka č. 6192 

Tel. +420 267 054 909 
e-mail: info.cz@equans.com    

EQUANS Facility s.r.o. 
se sídlem Lhotecká 793/3, Kamýk, 143 00 Praha 4 
IČ: 10169199 
DIČ: CZ10169199 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka č. C 7358 

Tel. +420 267 054 816 
e-mail: facility.cz@equans.com 

EQUANS Optimal s.r.o. 
se sídlem Lhotecká 793/3, Kamýk, 143 00 Praha 4 
IČ: 28387252 
DIČ: CZ28387252 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka č. 137963 

Tel. +420 222 590 510 
e-mail: facility.cz@equans.com 

Právní základ pro zpracování 

•  • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely účasti 
v referenčním programu doporučení vhodného uchazeče o zaměstnání; 

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro 
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů 

Účel zpracování 

• účast subjektu údajů v referenčním programu doporučení vhodného uchazeče o zaměstnání 
u správce údajů 



Společní správci nebudou osobní údaje subjektu údajů poskytovat dalším příjemcům, předávat do 
třetí země ani mezinárodní organizaci. 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu účasti subjektu údajů v referenčním programu. V případě 
vzniku nároků z účasti v programu budou osobní údaje dále zpracovávány do doby uplynutí 
promlčecích lhůt z těchto nároků. 

Práva subjektu údajů: 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace 
o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou 
zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho 
žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo 
kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat 
osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud pro to jsou splněny podmínky a subjekt údajů 
o to požádá. 

Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. 
Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro 
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo 
kdykoli vznést námitku. 

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, 
v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud 
je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

V rozsahu, v jakém jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním, má subjekt 
údajů právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Tím není dotčena zákonnost 
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

Subjekt údajů není povinen osobní údaje správci sdělovat. Pokud však subjekt údajů osobní údaje 
správci nesdělí, případně souhlas se zpracováním osobních údajů odvolá, není (další) účast subjektu 
údajů v referenčním programu možná. 

Podle ujednání o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajů žádosti subjektů údajů 
podané ve smyslu čl. 15 až 23 GDPR (např. na žádost o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, 
žádost o opravu nesprávně zpracovávaných osobních údajů, žádost o výmaz neoprávněně 
zpracovávaných osobních údajů, žádost o omezení zpracování osobních údajů) vypořádá a informace 
žadateli poskytne vždy ten společný správce, kterému je žádost doručena. Subjekt údajů může 
vykonávat svá práva podle nařízení GDPR u každého ze správců i vůči každému z nich. 

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným 
správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

