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Informace subjektům údajů – Poskytovateli 

INFORMACE O SPRÁVCI 

Společnost DP WORK s.r.o., IČ: 27944719, se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp.zn. 

C 128365 vedená u Městského soudu v Praze, kontaktní e-mail: info@dpwork.cz, kontaktní telefon: 

+420 326 722 124, webové stránky: www.dpwork.cz (dále jen „Společnost“). 

Níže je uvedeno, jakým způsobem s osobními údaji Poskytovatele v souvislosti s Dohodou uzavřenou v rámci 

akce „Doporučte kamaráda“ ve Společnosti nakládáme. Cílem je naplnit informační povinnost ve smyslu 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 („GDPR“). 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

• Jméno a příjmení 

• Datum narození 

• Adresa bydliště 

• Bankovní účet pro vyplacení odměny 

• E-mailová adresa 

• Telefonní číslo 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Zdroj osobních údajů: 

Osobní údaje máme od Vás, když jste vyplnili registrační formulář na webové stránce: www.dpwork.cz, za 

účelem doporučení kandidáta na Společností inzerovanou pracovní pozici. 

Účel zpracování: 

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění Dohody, kterou jsme spolu uzavřeli ohledně vyplacení odměny 

za doporučení kandidáta v rámci akce „Doporučte kamaráda“. 

Právní základ zpracování: 

Dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy 

jako Poskytovatel.  
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Doba uložení osobních údajů: 

Po dobu trvání Dohody a dále 5 let po jejím skončení, a to z důvodu našeho oprávněného zájmu. Oprávněným 

zájmem Společnosti je zejména ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených 

smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní 

spolupráce. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o 

případném u nároku nemusíme dozvědět ihned. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a vzájemné 

komunikace. Dále jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy, které se 

na Společnost vztahují. 

Příjemci osobních údajů: 

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Společnost. To znamená, že Společnost stanovuje shora 

vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuje, volí prostředky zpracování a odpovídá za jejich 

řádné provedení. Společnost při plnění svých závazků využívá odborné a specializované služby jiných subjektů.  

Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáváme zejména advokátní kanceláři, poskytovatelům 

datových IT služeb, příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon, zejména v 

případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat. 

Za smluvní partnery volíme pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním 

zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.  

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky a se sídlem v členském státě Evropské unie. 

VAŠE PRÁVA  

Ohledně Vašich osobních údajů máte právo od nás jako správce požadovat:  

• odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

• přístup k nim (článek 15 GDPR) 

• jejich opravu (článek 16 GDPR) 

• jejich výmaz (článek 17 GDPR) 

• omezení jejich zpracování (článek 18 GDPR) 

• vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR) 

Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 


