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Informace o zpracování osobních údajů 
 
V souvislosti s Vašimi osobními údaji, které jste nám v souvislosti s výběrovým řízením 
poskytl/a, si Vás tímto v zastoupení společnosti NET and GAMES a.s., Bednářova 621/29, 
619 00 Brno, IČ: 28330633, a osob spolupracujících s touto společností na budování 
obchodní značky KAJOT, dovolujeme dle platné právní úpravy informovat o rozsahu, účelech 
a právním základu pro zpracování Vašich osobních údajů, které jste v nám dodané 
dokumentaci uvedl/a.   
 
Co se týká účelu zpracování, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat výhradně pro účely 
probíhajícího výběrového řízení, do které jste se přihlásil/a, a to v rozsahu Vámi 
poskytnutých informací. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je náš 
společný úmysl navázat pracovně právní vztah. S tím související záměr uzavření a 
oprávněný zájem naší společnosti na zachování osobních údajů všech uchazečů pro účely 
prokázání korektnosti výběrového řízení. Vaše zabezpečené osobní údaje tak budeme 
uchovávat po dobu jednoho roku od skončení výběrového řízení.  
 
Pokud byste s takovým zpracováním Vašich osobních údajů nesouhlasil/a, museli bychom 
Vaši účast ve výběrovém řízení ukončit. V takovém případě budou veškeré Vaše osobní 
údaje bez dalšího smazány. Protože však máme oprávněný zájem na tom, abychom byli v 
budoucnu schopni prokázat, že jsme splnili vše, co nám právní úprava ukládám, uchováme 
si po dobu jednoho roku záznamy o naší vzájemné komunikaci.  
 
Vaše osobní údaje nebudou žádným způsobem zpracovávány a ani nebudou předány 
žádným dalším osobám.   
 
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo:  

• žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a 

povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů,  

• požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,  

• požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby 

osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování 

omezeno,  

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového 

úřadu,  

• být informován o případech porušení zabezpečení osobní údajů a to tehdy, pokud je 

pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro 

Vaše práva a svobody.  

 
Všechny Vaše zmíněná práva můžete realizovat prostřednictvím e-mailové adresy 
gdpr@kajot.cz. Rádi Vám také poskytneme podrobnější informace, či zodpovíme jakékoliv 
otázky týkající se ochrany Vašich osobních údajů. 
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