
 

 

 

 

 

 

 
Uchazeč 

(subjekt údajů) 
 

Zaměstnavatel  

(HR oddělení) 

Smlouva o 
zpracování 

osobních údajů 

ALP consulting, s.r.o. INFORMUJE, že bližší informace o zpracování 
osobních údajů, včetně jejich ochrany a postupů pro uplatněný práv 

uchazečůdle GDPR jsou k dispozici na webových stránkách společnosti, 

a to:  

h t t p : / /w w w . a l p c o n s u l t i n g . c z /  

informační povinnost 

ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ SCHÉMA PRO UCHAZEČE O „CESTĚ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ“  

v souvislosti s novou právní úpravou týkající se ochrany osobních údajů (GDPR) 

ALP consulting, s.r.o., IČO: 264 54 955, se sídlem náměstí I.P.Pavlova 1785/3, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
sp. zn. C 83402 

Osobní údaje Uchazeče jsou zpracovávány za účelem 
zprostředkování zaměstnání, včetně domluvení pohovoru či předání 
kontaktu, a to v rozsahu: 

 jméno, příjmení, adresa (pro účely základní identifikace Uchazeče) 

 telefonní číslo, e-mail (pro účely kontaktu pro případ zprostředkování 
zaměstnáná či zajištění pohovoru) 

 dosažené vzdělání, včetně jazykové úrovně či další dovednosti a 
schopnosti (pro účely specifikace uchazeče) 

 fotografie, informace v životopise (dle volby uchazeče) 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění povinností 
plynoucí z dohody mezi uchazečem a společností ALP Consulting, 
s.r.o. o zprostředkování zaměstnání. 

Základní práva Uchazeče jsou: právo na (i) informace o 
zpracovávaných osobních údajích, (ii) přístup, (iii) opravu / aktualizaci 
nepřesných nebo nesprávných osobních údajů, (iv) vznést námitku, (v) 
omezení zpracování osobních údajů, (vi) přenositelnost osobních údajů, 
(vii) výmaz osobních údajů, které nejsou nezbytné pro plnění účelu       
ALP consulting, s.r.o. 

Odpovědnost Zaměstnavatele Odpovědnost ALP consulting, s.r.o. 

Dohoda o zprostředkování 
práce  

Poskytnutí osobních údajů 
osobně,e-mailem, telefonicky, 

přes webový formulář  

Poskytnutí osobního profilu bez 
jména, příjmení, data narození, 

kontaktu (tzv. profesní profil) 

Po výběru profesního profilu, kontaktuje ALP 
uchazeče s představením zaměstnavatele, 

pokud uchazeč souhlasí s výběrem 
společnosti, předá ALP životopis 

zaměstnavateli 

1. 

2. 


