
Informace o zpracování osobních údajů 
 
V souvislosti s náborem nových zaměstnanců získává ROCKWOOL, a.s. od zájemců o zaměstnání jejich osobní 
údaje.    

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů- dále jen „GDPR“) poskytuje ROCKWOOL, a.s. tyto informace: 

1. Správcem osobních údajů je ROCKWOOL, a.s., se sídlem Cihelní 769, Skřečoň, 735 31 Bohumín, 
IČ 261 65 261, emailová adresa: info-cz@rockwool.com.  

2. V souladu s GDPR v rámci ROCKWOOL, a.s. nepůsobí pověřenec pro ochranu osobních údajů.  

3. Účelem zpracování osobních údajů je provedení výběrového řízení k nalezení vhodných uchazečů na 
volné pracovní pozice v rámci ROCKWOOL, a.s. a jednání směřující k uzavření pracovní smlouvy 
s vybranou osobou.  

Právním základem zpracování jsou skutečnosti, že:  
- zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost 

subjektu údajů - jedná se tedy o zákonný důvod podle článku 6 odstavec 1 písm. b) GDPR a 
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce - jedná se tedy o zákonný důvod 

podle článku 6 odstavec 1 písm. f) GDPR a   
- subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jde o zákonný důvod podle 

článku 6 odstavec 1 písm. a) GDPR. 

4. Oprávněným zájmem správce je zajištění výrobního procesu, k čemuž je nábor nových zaměstnanců 
potřebný.  

5. Příjemci osobních údajů mohou být výlučně instituce, kterým je správce povinen osobní údaje zájemců 
o zaměstnání poskytnout. 

6. Osobní údaje zájemců o zaměstnání nebudou před vznikem pracovního poměru předávány do třetích 
zemí ani mezinárodním organizacím.  

7. Osobní údaje budou u správce uloženy po dobu trvání výběrového řízení.  

8. Subjekty údajů mají právo požadovat od ROCKWOOL, a.s.:  
- přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR,  
- opravu či doplnění svých osobních údajů podle článku 16 GDPR, pokud by byly u ROCKWOOL, a.s. 

uloženy nepřesné nebo neúplné osobní údaje,  
- výmaz osobních údajů, pokud by jejich uložení u ROCKWOOL, a.s. již nebylo potřebné, případně 

z dalších důvodů uvedených v článku 17 GDPR,  
- omezení zpracování, pokud subjekt údajů popře přesnost svých osobních údajů, a to na dobu 

potřebnou pro ověření jejich přesnosti, případně z dalších důvodů uvedených v článku 18 odstavec 
1 GDPR a  

- přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR. 

9. Poskytnutí osobních údajů subjektem údajů je dobrovolné.  

10. Při zpracování osobních údajů zájemců o zaměstnání nedochází k automatizovanému rozhodování.  

11. Subjekt údajů má právo vznést u ROCKWOOL, a.s. námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej 
týkají, pokud se domnívá, že jsou tyto osobní údaje zpracovávány protiprávně. 

12. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 
170 00 Praha 7, pokud by se domníval, že zpracování jeho osobních údajů by bylo ROCKWOOL, a.s. 
provedeno protiprávně.   
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