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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

TESTLINE CLINICAL DIAGNOSTICS S.R.O. 

 

jméno, příjmení:   _____________________________ 

datum narození/IČO:   _____________________________ 

bytem/místem podnikání:   _____________________________ 

 

tímto dobrovolně a svobodně dávám společnosti:  

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o., IČO 47913240, se sídlem Křižíkova 188/68, Královo Pole, 612 00 
Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10122 
(dále též „TestLine Clinical Diagnostics“), kontaktní e-mail: info@testlinecd.com, tel.: +420 549 
121 239, 

souhlas se zpracováním osobních údajů k uvedenému účelu a při zachování a dodržení níže 
uvedených podmínek: 

 

Rozsah zpracování na základě tohoto souhlasu: životopis uchazeče o zaměstnání včetně osobních 
údajů v něm uvedených. 

Účel zpracování: konání výběrových řízení, evidování uchazeče o zaměstnání jakožto potenciálního 
zaměstnance TestLine Clinical Diagnostics. 

Doba zpracovávání údajů: Souhlas je udělen na dobu 12 měsíců nebo do odvolání souhlasu. 

Příjemci osobních údajů: TestLine Clinical Diagnostics nepředává osobní údaje zpracovávané na 
základě tohoto souhlasu žádnému jinému správci. Zpracovatelé osobních údajů jsou uvedeni 
v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněné na webové stránce www.testlinecd.cz 
a www.testlinecd.com. 

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: TestLine Clinical Diagnostics 
nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR. 

Automatizované individuální rozhodování: TestLine Clinical Diagnostics neprovádí při zpracování 
osobních údajů automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních 
údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla TestLine Clinical Diagnostics je Úřad pro 
ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, 
tel.: +420 234 665 125. 

Práva Subjektu údajů: Subjekt údajů má: (i) právo na přístup k osobním údajům, (ii) právo na opravu 
osobních údajů, (iii) právo na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních 
údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování, (vii) 
právo podat stížnost u dozorového úřadu, (viii) právo na informace ohledně opravy nebo výmazu 
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osobních údajů nebo omezení zpracování a (vix) právo být informován v případě porušení 
zabezpečení osobních údajů. 

Bližší specifikace práv je uvedena v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněné na 
webové stránce www.testlinecd.cz a www.testlinecd.com 

Smluvní požadavek: Poskytnutí osobních údajů na základě tohoto souhlasu je smluvním 
požadavkem. Neudělení souhlasu či zúžení jeho rozsahu nemá vliv na plnění dříve sjednaného 
závazku ze strany TestLine Clinical Diagnostics. 

Právo odvolat souhlas: Jsem si vědom/a skutečnost, že mám právo svůj souhlas se zpracováním 
osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním písemného odvolání souhlasu poštou na 
adresu sídla TestLine Clinical Diagnostics nebo na e-mailovou adresu info@testlinecd.com. 

 

Souhlas je udělen v souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. 4. 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). 

 

 

V _______________ dne_______________  

 

 

_____________________________________ 

podpis 


