
 
Ucházíte se o zaměstnání ve společnosti Aircraft Industries, a.s.? 

 
Jestliže se chcete zúčastnit výběrového řízení na obsazení některé pracovní pozice v Aircraft 
Industries, a.s. a zašlete nám údaje o sobě (např. Váš životopis), takové údaje si ponecháme po 
dobu trvání daného výběrového řízení. 
 
Vaše osobní údaje nám umožní Vás pozvat k výběrovému řízení a následně řádně zhodnotit, 
zda jste pro hledanou pozici ten nejvhodnější kandidát. 
 
Abyste měli jasnou představu o tom, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme, poskytujeme Vám 
následující informace o zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel. 
 
Níže uvedené informace se mohou měnit. Jejich aktuální podobu naleznete vždy na 
internetových stránkách www.let.cz v záložce Ochrana osobních údajů. 
 
 
Správcem osobních údajů je: 
Aircraft Industries, a.s. 
IČ 27174841 
sídlo Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 4444 
 
datová schránka:  z74cpiv 
email:    let@let.cz 
 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován, jelikož není naplněna ani jedna z 
podmínek uvedených v čl. 37 odst. 1 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. 
 
 
Účel a právní důvod zpracování osobních údajů 
Jak bylo řečeno již v úvodu, Vaše osobní údaje použijeme pro zhodnocení, zda jste pro 
hledanou pozici ten nejvhodnější kandidát a abychom Vás mohli pozvat k případnému 
pohovoru. 
 
Pokud mezi námi a Vámi nedojde k uzavření pracovní smlouvy či dohody o provedení práce 
nebo dohody o pracovní činnosti, Vaše osobní údaje smažeme a skartujeme. V opačném 
případě si je ponecháme a založíme do Vašeho osobního spisu, abychom tak plnili zákonem 
stanovené povinnosti a také smlouvu, kterou s Vámi uzavřeme. 
 
K výše uvedenému nepotřebujeme Váš souhlas, jelikož takto budeme Vaše osobní údaje 
zpracovávat z důvodu opatření přijatých před případným uzavřením smlouvy s Vámi. 
 

http://www.let.cz/
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Vaše osobní údaje si můžeme ponechat také v případě, pokud by mezi námi a Vámi vznikl spor, 
tímto chráníme naše práva a oprávněné zájmy. Osobní údaje by tak mohly být použity jako 
případný důkazní prostředek.  
 
 
Příjemci Vašich osobních údajů 
Vaše osobní údaje mohou být v případě sporu zpřístupněny externím právním zástupcům a 
konzultantům. 
Jiným osobám Vaše osobní údaje nezpřístupníme. 
 
 
Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci 
Vaše osobní údaje nebudeme předávat do třetí země ani žádné mezinárodní organizaci. 
 
 
Vaše práva 
Právní řád Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Aircraft 
Industries, a.s. přiznává řadu práv, konkrétně: 
 
1. Právo na přístup 
Toto právo Vám umožňuje žádat po Aircraft Industries, a.s. poskytnutí informací o tom, jaké 
osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakými účely, komu je zpřístupňujeme, odkud jsme je 
získali apod. 
 
2. Právo na opravu 
Pokud máte za to, že zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsou nepřesné či neaktuální, 
můžete požadovat, abychom zaktualizovali či opravili takové Vaše osobní údaje. 
 
3. Právo na výmaz 
Jestliže již není důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud byly Vaše osobní 
údaje zpracovávány protiprávně či mají být dle právního řádu vymazány, můžete se domáhat, 
abychom tak učinili a Vaše osobní údaje vymazali. 
 
4. Právo na omezení zpracování 
Pokud: 
- popíráte přesnost Vaši osobních údajů, nebo 
- jestliže odmítáte, abychom vymazali Vaše osobní údaje, ačkoliv je jejich zpracování 
protiprávní, nebo 
- námi zpracovávané osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich 
právních nároků, nebo 
- jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,  
můžete požadovat, abychom Vaše osobní údaje označili, uložili a mimo to je dále 
nezpracovávali bez Vašeho souhlasu nebo pokud nás k tomu neopravňuje právní řád ČR. 
 
5. Právo podat stížnost 
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní řád ČR, můžete 
podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakt na úřad naleznete zde: 
www.uoou.cz. 
 
6. Právo podat NÁMITKU proti zpracování 

http://www.uoou.cz/


V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu (tj. v případě 
sporu), můžete rozporovat takové zpracování a podat proti němu k naší společnosti námitku. 
V takovém případě nemůžeme dále Vaše osobní údaje za takovým účelem zpracovávat, ledaže: 

- prokážeme, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních 
údajů, které převažují nad Vašimi zájmy či právy, nebo 

- potřebujeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu právních 
nároků. 

 
 
Uplatnění práv 
Všechna Vaše práva můžete uplatnit pouze ve vztahu k Vašim osobním údajům. 
 
Práva můžete uplatnit písemně: 
a) na adrese sídla společnosti:  Aircraft Industries, a.s. 

Na Záhonech 1177 
686 04 Kunovice 
 

b) zasláním žádosti do datové schránky:  z74cpiv 
 
c) zasláním žádosti na email:   let@let.cz 
 
 
Na těchto adresách také můžete vznést další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů.  
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