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Partnerství založené na důvěře
Od chvíle, kdy se IKEA rozhodla vytvářet vysoce 
kvalitní bytové zařízení za nízké ceny, bylo jasné, 
že se neobejdeme bez těch, kdo nám pomáhají 
naplnit náš sen – našich zaměstnanců. IKEA na 
principu partnerství založila svou existenci – bez vás  
by nebylo ani IKEA. Toto partnerství se vztahuje  
i na způsob, jakým zacházíme s vašimi osobními údaji.  
Shromažďujeme jen ty údaje, které skutečně  
potřebujeme k tomu, abychom zajistili kvalitní 
výběrový proces a mohli s vámi komunikovat.

Zájem o zaměstnání v IKEA
Pokud odpovíš na inzerát, prokazuješ svůj zájem 
u nás pracovat a poskytuješ nám tím dobrovolně 
své osobní údaje. Pro účely výběrového řízení 
budou společnosti IKEA Česká republika, s. r. o.,  
IČO: 27081052, Skandinávská 1/131, 155 00,  
Praha 5-Zličín a Ingka Centres Česká republika s. r. o.,  
IČO: 27081028, Skandinávská 15a/144, 155 00 
Praha 5-Zličín, jakožto správci (dále jen „Správce 
údajů“) tyto poskytnuté (či z veřejných zdrojů 
získané) osobní údaje zpracovávat, a to v souladu  
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
(EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů  
bude pro správce rovněž provádět společnost  
LMC s. r. o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7,  
Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 (dále jen  
„Zpracovatel“) prostřednictvím svých elektronických  
systémů. Poskytnuté údaje budou zpracovány 
výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, 
budou zpřístupněny pouze oprávněným 
zaměstnancům společnosti/í v míře nezbytné pro 
účely zpracování, a to po dobu výběrového řízení, 
nejdéle však 1 rok ode dne jejich poskytnutí. 
Souhlas se zpracováním můžeš kdykoliv odvolat.

Pokud nám zašleš svůj životopis s přáním u nás 
pracovat, dáváš nám tím souhlas, abychom se ti 
ozvali, když pro tebe budeme mít vhodnou pozici.  
My a organizace, které nám pomáhají s výběrovým  
procesem, tyto údaje využíváme pro to, abychom 
ti mohli nabídnout pracovní místo co nejlépe 
odpovídající tvým schopnostem a dovednostem. 
Údaje jsou pro nás důležité také v rámci celého 
výběrového procesu.

Sejdou z očí, ale zůstanou na dosah
Jakmile nám svěříš své osobní údaje, nevzdáváš se  
možnosti přístupu k nim. Naopak – kdykoliv můžeš  
poskytnuté údaje opravovat nebo doplňovat nebo 
je nechat vymazat, nejsou-li již potřebné pro účely,  
pro které byly shromážděny či zpracovány, anebo 
pokud se omylem stane, že byly zpracovávány 
protiprávně. V souladu s obecným nařízením o ochraně  
osobních údajů (EU) 2016/679 můžeš požádat  
o omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních  
případech, máš právo na přenositelnost údajů  
a rovněž můžeš vznést námitku, po níž bude 
zpracování tvých osobních údajů ukončeno 
(neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné 
důvody pro zpracování, zejména je-li důvodem 
případné vymáhání právních nároků). Pokud bys 
měl jakékoliv pochybnosti, můžeš se obrátit na 
Úřad pro ochranu osobních údajů.

Můžeš nás také požádat o sdělení, zda a případně 
s kým jsme se o tvé údaje v rámci IKEA podělili. 
Ukládáme si u nás pouze důležitá, odpovídající 
a nezbytná data. Když už některý údaj 
nepotřebujeme, vymažeme ho.

Možností, jak se s námi v otázce zpracování osobních  
údajů spojit, je více.

Můžeš nás kontaktovat emailem  
privacy.officer@IKEA.com  
nebo telefonicky na telefonním čísle  
+420 234 567 890. 

Můžeš nám také napsat na adresu: Privacy Officer,  
IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská 15a, 
155 00 Praha 5, Česká republika.

Další informace o zpracování údajů Zpracovatelem 
poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu nebo jsou dostupné  
na www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Využíváním internetové stránky www.IKEA.jobs.cz  
a jejích podstránek vyjadřuješ souhlas se zpracováním  
osobních údajů podle zásad uvedených v tomto 
dokumentu výše.

Ochrana osobních údajů ve společnosti IKEA


