
 
Pro výběrové řízení na pracovní pozice bude společnost MICOS spol. s r.o., IČO: 00533394, Vápenice 
17, 796 01 Prostějov, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s 
obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. 
Zasláním životopisu poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového 
řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (I) na přístup k 
osobním údajům, (II) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (III) na 
výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či 
jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (IV) na omezení zpracování 
osobních údajů ve zvláštních případech (V) na přenositelnost údajů a (VI) vznést námitku, po níž 
zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné 
důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li 
důvodem případné vymáhání právních nároků a (VII) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
Další informace o zpracování osobních údajů správcem poskytuje Mgr. Vilém Šimánek, e-mail: 
vilem.simanek@micos.cz  
 
Poskytnutím svých osobních údajů obsažených v profesním životopise dáváte souhlas s tím, aby je 
společnost Micos spol. s r.o. zpracovávala a uchovávala v personální databázi taktéž pro účely náboru 
a výběru na jiné vhodné volné pracovní pozice. 
Zasláním svého životopisu elektronicky na email vilem.simanek@micos.cz či v papírové podobě do 
sídla správce tedy vyslovujete dobrovolný souhlas, aby správce osobních údajů společnost MICOS 
spol. s r.o., IČO: 00533394, Vápenice 17, Prostějov nad rámec výběrového řízení na Vámi zvolenou 
pracovní pozici dále zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely evidování Vaší osoby a nabízení 
obdobných pracovních příležitostí. Souhlas udělujete na dobu 6ti měsíců od data zaslání životopisu. 
Souhlas lze kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům 
společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. 
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