
Celní jednatelství Zelinka s.r.o.  

K Letišti 1088/59 

161 00 Praha 6 - Ruzyně 

IČO: 29376211, DIČ: CZ29376211                                                                                                            

Společnost zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou: C 275689, vedeným u Městského 

soudu v Praze.  
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení 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/EC (dále jen „GDPR“) 

 

Pan/Paní (jméno/příjmení) ………………………………………………… nar.: ......................, 

bytem: ..…………………………………………………………………., e-mail: ……………, 

telefon: …………….. / pole k vyplnění uchazečem / (dále jen „Vy“) 

jako uživatel webových stránek www.zelinka.cz  (dále jen „Webové stránky“) 

 

TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UDĚLUJE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Souhlas“) 

 

společnosti Celní jednatelství Zelinka s.r.o., IČ: 29376211, se sídlem K Letišti 1088/59, 

Praha 6 - Ruznyě, 161 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. 

zn. C 275689, jako správci osobních údajů (dále také jen „My“ nebo „Společnost“) 

 

takto: 

I. 

Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme? 

 

Tímto (zaškrtnutím políčka zcela dole na konci textu – „Souhlasím“) souhlasíte s tím, aby 
Společnost zpracovávala tyto kategorie Vašich osobních údajů: 

jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně další údaje 

uvedené uchazečem v životopisu 

 (vše dále jen „Osobní údaje“) 

 

Souhlas nám udělujete ke zpracovávání Vašich Osobních údajů pro tyto účely: 

- vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání v naší Společnosti a Vaše případné 

kontaktování, a 

- plnění smlouvy (v případě, že bude mezi Vámi a Společností následně uzavřena 

pracovní smlouva či dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr, event. jiná 

smlouva). 

Výše uvedené účely tvoří funkční celek a bez jejich provázanosti a udělení Vašeho souhlasu 

pro všechny z nich nemůžete být evidován jako uchazeč o zaměstnání ve Společnosti.  

 

Udělení tohoto Souhlasu je naším smluvním požadavkem a je jím podmíněno to, že budete 

evidován jako uchazeč o zaměstnání v naší Společnosti a že případně v budoucnu může dojít 

k uzavření smlouvy mezi Vámi a Společností. 

 

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu (event. v případě, 

že následně dojde k uzavření smluvního vztahu mezi Vámi a námi, případně i z dalších 
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právních důvodů dle GDPR, zejména oprávněného zájmu správce, plnění smlouvy či plnění 

zákonné povinnosti). 

 

Na našich Webových stránkách Vás nesledujeme (s výjimkou používání cookies – viz další 

věta), takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. 

 

Na našich Webových stránkách používáme cookies, která sledují chování uživatelů (tzn. 

krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím 

prohlížeče – dále jen „Cookie“ či v plurálu „Cookies“), a to následující typy Cookies: 

 
(i) Cookies důležité ke správné činnosti Webových stránek (k identifikaci uživatele po dobu 
jeho pohybu po Webových stránkách); 
 
(ii) Cookies pro statistické účely; 
 
 
(blíže viz informace ke Cookies zobrazované a Vámi jako uživatelem odsouhlasené kliknutím 
při pohybu na Webových stránkách) 
 
Společnost nebude Vaše osobní údaje používat k rozhodování, které by vycházelo výlučně 
z automatizovaného zpracování Vašich osobních údajů včetně profilování. 

 

II. 

Komu Vaše Osobní údaje poskytneme? 

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých 
činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují 

- serverové, webové, cloudové, IT, služby mzdového účetnictví či obdobné služby 
(s naší Společností budou v pozici společných správců ve smyslu GDPR – dále též jen 
„Společní správci“). 

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny 
tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců Vašich 
Osobních údajů si můžete kdykoliv vyžádat na e-mailové adrese: gdpr@zelinka.cz. 

Zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. Osobní údaje budou Společnými 

správci zpracovávány po níže uvedenou dobu a v případě uzavření smlouvy po dobu trvání 

pracovněprávního poměru, nestanoví-li jiný právní předpis dobu delší. 

 

III. 

Kde nás můžete kontaktovat? 

Veškerá svá práva ve smyslu GDPR můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou 
doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na  
e-mailové adrese gdpr@zelinka.cz.  

Bližší informace a poučení o Vašich právech, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým 
způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu „Zásady ochrany 
osobních údajů ve společnosti Celní jednatelství Zelinka s.r.o.“, umístěném na adrese 
http://www.zelinka.cz/cs/gdpr. 
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IV. 

Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad? 

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který 
svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské 
unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem či 
GDPR, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na 
ochranu osobních údajů na adrese www.uoou.cz. 

 

V. 

Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat? 

 

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který 
svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech. 
Tento Souhlas udělujete na dobu 3 (tří) let od data poskytnutí tohoto Souhlasu.  

 

VI. 

Můžu souhlas odvolat? 

 

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před uplynutím doby uvedené výše 
v čl. V. tohoto Souhlasu. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané 
na kontaktní e-mailovou adresu gdpr@zelinka.cz nebo písemným sdělením na adresu sídla 
Společnosti. 

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste 
udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše 
Osobní údaje smažeme či zničíme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný 
právní důvod dle GDPR.     

VII. 
Udělení Souhlasu 

 

Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů ve společnosti 
Celní jednatelství Zelinka s.r.o. umístěnými na adrese http://www.zelinka.cz/cs/gdpr. 

 

 

Podpisem …………………………….. uděluji Společnosti Souhlas se zpracováním 

osobních údajů uvedený výše. 
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