Zásady ochrany soukromí
Hagen Human Capital s.r.o.
Kdo je kdo:
- Poskytovatel je Hagen Human Capital s.r.o., IČ: 032 57 550, se sídlem Václavské náměstí
838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, jako agentura práce, která poskytuje
zprostředkování práce a související služby (Služby), mimo jiné prostřednictvím webové
stránky http://hagenhc.com/ (Webová stránka).
- Uchazeč je každý člověk, který kontaktoval Poskytovatele, protože má zájem, aby mu
Poskytovatel zprostředkovatel zaměstnání nebo poskytl jiné Služby.
- Zaměstnavatel je každý, kdo spolupracuje s Poskytovatelem proto, aby mu Poskytovatel
pomohl vyhledat vhodné kandidáty na pracovní pozice poptávané Zaměstnavatelem, nebo
aby mu poskytl jiné Služby související se zaměstnáváním.
Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud jste Uchazečem nebo člověkem,
který s námi jedná za Zaměstnavatele (Vy). Součástí dokumentu je i důležité poučení o Vašich
právech.
Kdo s Vašimi údaji pracuje
Správcem Vašich údajů je Poskytovatel (my) a Zaměstnavatel, o jehož nabídku práce projevíte
zájem prostřednictvím Webové stránky nebo jiným způsobem při kontaktu s námi (my a
Zaměstnavatel dále také jako Správce). Každého Správce můžete kontaktovat na adrese sídla
nebo emailem info@hagenhc.com.
Proč Správci s Vašimi údaji pracují a o jaké osobní údaje se jedná
My jako Poskytovatel s Vašimi údaje pracujeme za těmito účely:
(1) K poskytování našich Služeb: Abychom Vám mohli zprostředkovat zaměstnání, musíme s
Vašimi údaji pracovat, vyhodnocovat je a musíme je předávat vybraným Zaměstnavatelům. To je
plnění smlouvy mezi Vámi a námi. K tomuto účelu můžeme použít Vaše údaje, které jste nám
předali nebo v budoucnu předáte při komunikaci s námi, zejména Váš životopis. Pokud jste
zástupcem Zaměstnavatele, pak s Vašimi kontaktními údaji pracujeme za účelem propojení
Zaměstnavatele s Uchazečem a komunikaci o poskytovaných Službách. To je naším oprávněným
zájmem.
(2) K ochraně našich práv. Abychom mohli chránit svá práva, musíme si zejména uchovat
záznamy o tom, na čem jsem se při poskytování Služeb dohodli. Takový účel je naším
oprávněným zájmem můžeme k tomu použít Vaše údaje, které jste nám předali nebo v budoucnu
předáte během jednání o užívání nebo užívání našich Služeb. Konkrétně může jít například o Vaše
jméno, kontaktní údaje a informace o využití našich Služeb.
(3) K plnění zákonných povinností. Například k plnění našich povinností podle daňových předpisů.
Konkrétně může jít například o Vaše identifikační údaje a informace o využití našich Služeb.

(4) Zaměstnavatel s Vašimi údaji pracuje kvůli jednání o Vaší pracovní smlouvě. To je provedení
opatření před uzavřením smlouvy s Vámi na Vaši žádost. Svým projevením nebo potvrzením
zájmu o nabídku práce konkrétního Zaměstnavatele žádáte o zahájení jednání o pracovní
smlouvě. Dokud pracovní smlouvu neuzavřete, jde o nezávazné jednání, které můžete kdykoliv
přerušit. K tomu může Odběratelská společnost použít Vaše údaje, které jste nám předali nebo v
budoucnu předáte vyplněním Registrace a Vašeho Profilu Uchazeče o zaměstnání.

Jak dlouho budeme s údaji pracovat
Údaje podle bodu (1) - poskytování služeb - budeme zpracovávat po dobu naší spolupráce.
Údaje podle bodu (2) - ochrana našich práv - budeme zpracovávat do uplynutí 10 let od skončení
naší spolupráce.
Údaje podle bodu (3) - plnění zákonných povinností - budeme zpracovávat po dobu, kterou nám
ukládají právní předpisy.
Údaje podle bodu (4) - jednání o pracovní smlouvě - bude Zaměstnavatel zpracovávat do doby
uzavření pracovní smlouvy a pokud pracovní smlouvu neuzavřete do 12 měsíců od prvního
kontaktu, pak Zaměstnavatel přestane údaje zpracovávat uplynutím 1 měsíce od poslední
komunikace od Vás vůči Zaměstnavateli.
Zaměstnavatel dále může s Vašimi údaji pracovat i nad rámec výše uvedeného účelu, pokud k
tomu má zákonné důvody (včetně Vašeho případného souhlasu) a pokud Vás o tom informuje.
Komu můžeme Vaše údaje předat
Vaše údaje můžeme předat Zaměstnavateli, o jehož nabídku práce projevíte zájem a dále
zpracovatelům, kteří nám poskytují IT, marketingové a další podpůrné služby, vždy v souladu s
výše uvedenými účely. Pokud předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle
standardních smluvních doložek nebo v režimu rozhodnutí o Privacy Shield, programu spolupráce
s USA – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise.
Vaše práva
Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních
údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR
– můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými
Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme), opravu, omezení zpracování Vašich
údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat) a jejich
výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), dále můžete vznést námitku proti
zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv
nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám
email na info@hagenhc.com a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se
domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání
newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru,
případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i
při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete
odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud
neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

