
 

Informace o zpracování osobních údajů 
 

Vážení uživatelé webu softeo.cz, 
níže Vám přinášíme komplexní informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme, čímž 
plníme povinnost danou ustanovením čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation, dále jen 
jako „GDPR“).  
 
Základní pojem „osobní údaj“ (čl. 4 bod 1 GDPR): 
 
Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový generátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 
genetické psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
 
Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 GDPR je: 
 
Davmo Software s.r.o. 
Podbabská 81/17 
160 00 Praha 16 
IČO: 080 68 470 
 
Kontaktní údaje: 
e-mail: info@softeo.cz 
tel. č.: 776 454 000 
 
Tato tabulka obsahuje základní informace o zpracování osobních údajů osob, které vyplnily 
formulář a projevily tak svůj zájem registrovat se do databáze potenciálních dodavatelů a 
kandidátů o zaměstnání společnosti Davmo Software s.r.o., která vyvíjí software a další 
digitální produkty pro své klienty. Pod touto tabulkou se pak nacházejí další informace ke 
zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 13 GDPR. 
 

Účel zpracování osobních 
údajů 

Právní titul 
zpracování 

Kategorie zpracovávaných 
osobních údajů Délka zpracování 

Nabídka zaměstnání či 
oslovení jako dodavatele Souhlas jméno, příjmení, město, e-

mailová adresa, telefonní číslo 
Do odvolání Vámi 

uděleného souhlasu 
 



Vaše osobní údaje nejsou předávány žádnému příjemci osobních údajů, stejně tak Vaše osobní 
údaje nejsou předávány do třetích zemí vyjma situací, kdy jsme k tomu povinni na základě 
právních předpisů (např. součinnost s orgány činnými v trestním řízení, či součinnost s orgány 
státní správy).  
 
Na základě čl. 13 odst. 2 GDPR Vám náleží následující práva a informace: 
 

a) právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR) – toto právo máte 
možnost uplatnit prostřednictvím shora uvedeného správce osobních údajů – Davmo 
Software s.r.o., jedná se především o Vaše právo získat od správce osobních údajů 
potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje jsou, či nejsou takovým správcem 
zpracovávány, případně též, v jakém rozsahu jsou zpracovávány, 

b) právo požadovat opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) případně omezení 
zpracování (čl. 18 GDPR), či vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR) Vašich 
osobních údajů – toto své právo máte možnost uplatnit prostřednictvím shora 
uvedeného správce osobních údajů – Davmo Software s.r.o., tato práva pro Vás 
znamenají možnost ovlivňovat Vaše osobní údaje, které jsou námi zpracovávané 
a umožňují Vám kontrolu nad Vašimi osobními údaji, 

c) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (čl. 20 GDPR) – toto právo je Vám dáno 
čl. 20 GDPR a umožňuje Vám žádat správce osobních údajů – Davmo Software s.r.o. – 
aby Vám poskytl Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžné používané a strojově 
čitelném formátu a též máte právo, aby byly tyto osobní údaje předány jinému správci, 
je-li to technicky možné, 

d) právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zápisu v databázi 
potenciálních zaměstnanců či dodavatelů, 

e) právo podat stížnost u dozorového úřadu – toto své právo můžete uplatnit u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, 

f) Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, či profilování. 
 
V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, a to 
především v případě shora uvedeného plnění smluvní povinnosti a též v případě, že Vaše 
osobní údaje musíme zpracovávat za účelem plnění právních povinností vyplývajících 
z právních předpisů (např. povinnosti daňové). 
 

V Praze, dne 26. března 2020 


