
Souhlas dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) se zpracováním osobních údajů poskytnutých uchazeči o 
zaměstnání a/nebo v rámci kontaktního formuláře 

 
 

1. Správce, zpracovávané osobní údaje 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost MÉDEA, a s., IČ: 25130013, se sídlem Mikuleckého 1311/8, 
147 00, Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4728 
(dále jen „správce“).  

Správce bude zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete, ucházíte-li se u nás o zaměstnání.  
V takovém případě jsou zpracovávanými osobními údaji jméno a příjmení, titul, kontaktní údaje, tj. e -mailové 
adresy, telefonní čísla domů, čísla mobilních telefonů, poštovní adresa fyzické osoby (trvalé či přechodné 
bydliště, doručovací adresa), datum narození, údaje o dosaženém vzdělání, absolvované praxi, znalostech 
a schopnostech, o získaných certifikátech, absolvovaných zkouškách, školeních a kurzech.  

Dále zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře na webové 
stránce medea.cz. V takovém případě jsou zpracovávanými osobními údaji jméno a příjmení, titul, kontaktní 
údaje, tj. e-mailová adresa, případně telefonní číslo domů, číslo mobilního telefonu, poštovní adresa a další 
údaje, které nám dobrovolně poskytnete. 

 

2. Účel zpracování 

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat výlučně  za účelem výběru vhodného uchazeče v rámci 
provádění opatření směřujících k uzavření smlouvy (výběrového řízení), k nimž dochází na základě návrhu 
osoby ucházející se o zaměstnání. V případě zpracování osobních údajů, které nám poskytnete 
prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho 
požadavku/dotazu, který nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete.  

 

3. Zpracování osobních údajů 

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou 
schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich   údajů, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat 
je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje 
k žádným jiným účelům, než ke kterým jste je poskytli. Zpracování osobních údajů mohou pro nás provádě t 
pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.  

Ve vztahu k osobním údajům, které nám poskytnete v případě, že se u nás ucházíte o zaměstnání, mohou 
být tyto Vaše osobní údaje poskytnout dalším společnostem, které působí  v rámci skupin MÉDEA GROUP a 
EMPRESA MEDIA GROUP, a to za účelem možnosti nabídnout Vám vhodné zaměstnání v  rámci uvedených 
skupin vzhledem k Vašemu vzdělání, znalostem, schopnostem a dosaženým profesním zkušenostem, tj.:  

 MÉDEA CONSULTING, s.r.o., IČ: 25621327, 

 MÉDEA CREATIVITY, k.s., IČ: 27239071, 

 MÉDEA DISCOUNT, k.s., IČ: 27084451, 

 MÉDEA INTERACTIVE, s.r.o., IČ: 28965035, 

 MÉDEA PROMOTION, s.r.o., IČ: 27169448, 

 MÉDEA PUBLIC RELATIONS, s.r.o., IČ: 28175239, 

 MÉDEA RESEARCH, k.s., IČ: 27084469, 

 MÉDEA SECURITY, s.r.o., IČ: 28467639, 

 MÉDEA SPORT, s.r.o., IČ: 02882477, 

 MÉDEA STAR, s.r.o., IČ: 02568748, 

 MÉDEA Slovakia, s.r.o., IČ: 35916095, 

 Havas Media Czech Republic, s.r.o., IČ: 24166502, 

 HAVAS MEDIA Slovakia, s. r. o., IČ: 5039415, 

 EMPRESA MEDIA, a.s., IČ: 26418011, 

 EMPRESA MEDIA Slovakia, s.r.o., IČ: 47625406, 

 MEDIA VIEW, s.r.o., IČ: 26764008, 

 Media Master, s.r.o., IČ: 29011191, 

 Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, 

 Real TV spol. s.r.o., IČ: 27178382. 
Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře a které budou obsahovat Váš 
dotaz či podnět k vyřízení, můžeme předat shora označeným společnostem působícím v rámci skupin 
MÉDEA GROUP a EMPRESA MEDIA GROUP, pokud se dotaz či podnět, který nám zašlete, bude týkat 
jejich agendy a bude tedy z povahy věci určen k vyřízení těmto subjektům. 

 



4. Doba zpracování 

Osobní údaje, které nám poskytnete, ucházíte-li se u nás o zaměstnání, uchováváme 6 měsíců od doby, kdy 
nám své osobní údaje poskytnete. 

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu 
sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů. 

 
5. Udělení souhlasu 

Poskytnutím Vašich osobních údajů udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v bodě 1. 
Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela svobodné a dobrovolné. Jejich poskytnutí je nezbytným 
předpokladem k výběru vhodného uchazeče pro volné pracovní pozice, resp. k  vyřízení Vašeho 
požadavku/zodpovězení dotazu, který nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete. V případě 
neposkytnutí Vašich osobních údajů nebude možné, abychom Vás mohli zařadit do výběru vhodného 
uchazeče pro volné pracovní pozice, jakož abychom vyřídili Váš dotaz či podnět, která nám zašlete 
prostřednictvím kontaktního formuláře.  

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to 
prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu:  osobniudaje@medea.cz . Tato e-mailová adresa je 
platná i pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, které nám poskytnete v  případě, že se u nás 
ucházíte o zaměstnání.  

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které proběhlo před odvoláním 
souhlasu. 

 

6. Vaše práva 

V případě, že budete identifikovatelnou osobou a prokážete svoji totožnost, máte následující práva. 

a) Právo na přístup k osobním údajům: dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje 
jednak právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, 
kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované 
době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se 
subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost 
u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány 
od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných 
zárukách při předání údajů mimo EU. Toto právo platí v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody 
jiných osob. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně 
na adrese sídla správce. 

b) Právo na opravu nepřesných údajů: dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které 
o Vás bude správce zpracovávat. 

c) Právo na výmaz: dle čl. 17 GDPR budete mít právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud správce 
neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. 

d) Právo na omezení zpracování: dle čl. 18 GDPR máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, 
pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte písemnou námitku 
proti jejich zpracování. 

e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování: dle čl. 19 GDPR máte právo na oznámení 
ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Toto právo platí s výjimkou 
případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. 

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti 
zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce. V případě, že správce neprokáže, 
že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu 
údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. 

g) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů: souhlas se zpracováním osobních údajů 
poskytnutých uchazeči o zaměstnání a/nebo v rámci kontaktního formuláře je možné kdykoliv po tomto datu 
odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď osobně, písemně, 
či elektronicky odesláním žádosti na adresu osobniudaje@medea.cz. 

h) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: V případě pochybností o dodržování povinností 
souvisejících se zákonným zpracováním osobních údajů, se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů 
s možností podáním stížnosti u tohoto dozorového orgánu. 
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