Souhlas se zpracováním osobních údajů
Klient psychodiagnostiky, coby subjekt údajů, tímto uděluje společnosti Assessment Technology s.r.o., se sídlem
Karmínová 1029, 251 68 Kamenice – Olešovice (Praha – východ), IČ: 8491836, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139779 coby správci, v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a)
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/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), výslovný souhlas se zpracováním níže uvedených
osobních údajů výhradně a pouze pro účely uvedené u toho kterého osobního údaje níže, a to na dobu 10 (deseti)
let ode dne udělení tohoto souhlasu, s výjimkou jména a příjmení, telefonu, e-mailu, názvu firmy, u které klient
pracuje, adresy trvalého pobytu a životopisu, u kterých se souhlas uděluje na dobu 5 (pěti) let ode dne udělení
tohoto souhlasu:
OSOBNÍ ÚDAJE

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Jméno a příjmení, telefon a e-mail, číslo
bankovního účtu

Provedení psychodiagnostického testu klienta,
vyhodnocení testu a zajištění jeho autenticity a odeslání
výsledku testu

Datum narození, věk, pohlaví, obor činnosti, ve
kterém klient pracuje a pozice, kterou klient
zastává ve firmě, zaměstnaní či studiu

Validizace a ověření reliability psychodiagnostické metody
Worktest® a její další vývoj a výzkum

Název firmy, ve které klient pracuje – pouze u
klientů, jejichž psychodiagnostické testování
objednává zaměstnavatel či pracovní agentura

Provedení psychodiagnostického testu klienta,
vyhodnocení testu a zajištění jeho autenticity

Adresa trvalého pobytu - pouze u klientů řidičů
z povolání

Provedení psychodiagnostického testu klienta,
vyhodnocení testu a zajištění jeho autenticity

Životopis – pouze u klientů, jejichž
psychodiagnostické testování probíhá v rámci
výběrového řízení zaměstnavatele či
prostřednictvím pracovní agentury

Provedení psychodiagnostického testu klienta,
vyhodnocení testu a zajištění jeho autenticity

Výsledky psychodiagnostického testu klienta

Provedení psychodiagnostického testu klienta,
vyhodnocení testu a zajištění jeho autenticity
Validizace a ověření reliability psychodiagnostické metody
Worktest® a její další vývoj a výzkum

Klientem psychodiagnostiky se pro účely udělení tohoto souhlasu rozumí vždy osoba, která test provádí, a to buď
starší 18 let nebo zákonný zástupce dítěte mladšího 18 let.
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Klient psychodiagnostiky je oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Klient nemá povinnost osobní údaje poskytnout.
Správce je na základě uděleného souhlasu klienta oprávněn zpracovávat osobní údaje klienta v rozsahu a pro
účely shora specifikované. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, na kterou je souhlas udělen.
Správce není oprávněn předávat (zpřístupňovat) uvedené osobní údaje třetí osobě s výjimkou:
- zaměstnavatele klienta, a to pouze v případě, kdy objednatelem psychodiagnostického testu je zaměstnavatel
klienta pro účely výběrového řízení, Assessment a Development centra (rozvoje a hodnocení výkonu
zaměstnanců) a klient test provedl,
- pracovní agentuře, která zprostředkovává práci klientovi, v případě, že tato je objednatelem
psychodiagnostického testu pro účely výběrového řízení, Assessment a Development centra (rozvoje a
hodnocení výkonu zaměstnanců) a klient test provedl.
Správce není oprávněn předávat (zpřístupňovat) uvedené osobní údaje jiným třetím osobám, ledaže by jim
svědčil zákonný důvod pro přístup k těmto údajům, případně by to bylo nezbytné pro ochranu práv správce.
Správce bude dále zpracovávat osobní údaje klienta uvedené v tomto souhlasu pro účely oprávněného zájmu
správce prokázat v případě potřeby (zejména v případě sporu), že mu byl tento souhlas udělen. Správce je
oprávněn předávat tyto osobní údaje třetím osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto
údajům, případně dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce.
Správcem osobních údajů je společnost ASSESSMENT s.r.o., se sídlem Ohradní 1464, 251 68 Kamenice – Olešovice
(Praha – východ), IČ: 24710628, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 167938.
Příjemcem osobních údajů je zaměstnavatel klienta nebo pracovní agentura, avšak pouze v případě, kdy je tento
subjekt současně objednatelem psychodiagnostického testu Worktest®.
Zpracování osobních údajů bude správce provádět sám, vlastními prostředky, bez využití třetích osob
(zpracovatelů).
Klient psychodiagnostiky bere na vědomí práva, která mu jakožto subjektu údajů vyplývají z GDPR, zejména:

a)

právo získat potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo
získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, zejména
o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým
byly nebo budou zpřístupněny, a plánované době, po kterou budou uloženy;

b)

právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se ho týkají, dle čl. 16 GDPR;
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c)

právo požadovat výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud je dán některý z důvodů
uvedených v čl. 17 GDPR, například pokud osobní údaje klienta již nejsou potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

d)

právo požadovat omezení zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 GDPR,
zejména pokud klient popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů;

e)

právo na získání osobních údajů, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu správce
bránil.

Výše uvedená práva se uplatňují na adrese sídla správce uvedené shora.

Pokud se klient domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR, má právo podat stížnost u
některého dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7.
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