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V souvislosti s výběrovým řízením, kterého se účastníte jako uchazeč o zaměstnání u společnosti 
PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále 
též jen “PROFI CREDIT“), udělujete společnosti PROFI CREDIT, jakožto správci osobních údajů, 
v souladu 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též jen „Nařízení“, Váš Souhlas 
se zasíláním nabídek zaměstnání u společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. 
 

Udělením tohoto souhlasu souhlasíte s tím, že: 

- PROFI CREDIT je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje o jménu, příjmení, datu narození, 
bydlišti a další osobní údaje uvedené ve Vašem životopise, který jste poskytl společnosti PROFI 
CREDIT, a to za účelem kontaktování Vaší osoby s nabídkou zaměstnání u společnosti PROFI 
CREDIT. Takto je Vás společnost PROFI CREDIT oprávněna kontaktovat na jakékoli Vaše 
komunikační adresy (e-mail, adresa bydliště, telefonní spojení, jiná kontaktní adresa), a to i 
opakovaně.  

 

Tento souhlas udělujete na dobu 3 let ode dne jeho poskytnutí. Po tuto dobu budou tedy shora uvedené 

osobní údaje ve shora uvedeném rozsahu uloženy a zpracovávány. Právním základem pro zpracování 

Vašich osobních údajů je Váš souhlas a ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, podle kterého 

lze osobní údaje zpracovávat, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů 

pro jeden či více konkrétních účelů. Poskytnutí Vašich osobních údajů za shora uvedenými účely není 

povinné. Poskytnutí tohoto souhlasu není podmínkou k tomu, abyste byl ve shora uvedeném výběrovém 

řízení úspěšný a ani výsledky tohoto výběrového řízení žádným způsobem neovlivňuje. 

Vaše shora uvedené osobní údaje mohou být předávány osobám, které jsou v postavení zpracovatele 

a které poskytují společnosti PROFI CREDIT služby, při kterých dochází ke zpracování těchto osobních 

údajů (například právní, účetní a daňoví poradci společnosti PROFI CREDIT). 

Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu 

můžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného společnosti PROFI CREDIT, a to buď v listinné 

podobě na adresu pro doručování společnosti PROFI CREDIT či e-mailem na adresu 

personalni@proficredit.cz. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání 
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