
Vítejte v Exact Systems e-learning platformě. Staráme se o soukromí našich uživatelů. Tyto zásady 

ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro sběr, zpracování a používání osobních informací 

shromážděných prostřednictvím webové stránky: https://cz.exactsystems-

elearning.com/login/index.php, na které se nachází tato platforma e-learning. Než se zaregistrujete na 

platformu e-learningu, přečtěte si následující zásady ochrany osobních údajů. 

 

§ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ 

1. Administrátorem Vašich osobních údajů je poskytovatel služeb, společnost EXACT SYSTEMS 

CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Na Honech 832/16, 720 00 Ostrava Hrabová, IČ: 27648401, 

společnost zapsání u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C33465. 

2. Chráníme Vaše osobní údaje v souladu s předpisy (EU) 2016/697 Evropského parlamentu a 

Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osob se ohledně zpracování údajů o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (VL 165, 

30.4.2004, s. 11). 119, s. 1). 

3. Osobní údaje zpřístupněny prostřednictvím e-learning platformy budou zpracovány a použity 
poskytovatelem služeb v § 1 odst. 1 výše pro realizaci náboru vykonávaných poskytovatelem 
služeb, včetně zvýšení možnosti najít nabídku odpovídající Vašim očekáváním. 

 

 

 

§ 2 DEFINICE 

              Definice použité v této e-learning platformě jsou následující: 
 

1. Poskytovatel služeb - provozovatel platformy e-learning s přístupem k elektronickým 
nástrojům pro správu uživatelských účtů, který je: 
 

EXACT SYSTEMS CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Na Honech 832/16, 720 00 Ostrava                                                                                                                                         
Hrabová, IČ: 27648401, společnost zapsání u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C33465. 

 
2. Uživatel - dospělá osoba (uchazeč), který používá platformu e-learning k účasti se náborového 

procesu. 
 

3. Platforma e-learning - služba dostupná na adrese https://cz.exactsystems-

elearning.com/login/index.php, jejímž prostřednictvím se uživatel může zúčastnit procesu 
náboru. 

 
4. Náborový proces - on-line náborový proces, prováděný poskytovatelem služeb 

prostřednictvím platformy e-learning, sestávající z pěti po sobě jdoucích etap, z nichž je 
přechod na každý další krok podmíněn správným dokončením předchozí etapy: (Etapa 1) 
Registrace a vytvoření účtu na platformě e-learning, (Etapa 2) Účast na náborových testech, 
(Etapa 3) Získání plného přístupu k platformě e-learning, (Etapa 4) Dokončení adaptačního 
školení, (Etapa 5) Doplnění osobních údajů potřebných pro uzavření spolupráce. 

 
5. Přihlášení - mailová adresa (e-mail) uživatele použitá při registraci do platformy e-learning, což 

představuje individuální a jedinečné uživatelské jméno, které umožňuje později identifikovat 
uživatele při používání platformy e-learning. 
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6. Heslo - individuální a jedinečná posloupnost čísel a písmen, kterou si uživatel určil při registraci 
na platformě e-learning, a slouží k jeho identifikaci a umožňuje přihlášení do platformy e-
learning; 

7. Registrace - postup přístupu k platformě e-learning vyplněním registračního formuláře. 
Registrace na platformě e-learning je bezplatná a dobrovolná. 

 
8. Účet uživatele - místo, které je k dispozici registrovaným uživatelům na platformě e-learning, 

vytvořené uživatelem během procesu registrace. Uživatel přistupuje k vytvořenému účtu 
pomocí svého přihlašovacího jména a vlastního hesla. 
 

9. Osobní údaje - údaje, které vyžaduje platforma e-learning na registraci a které jsou nezbytné 
pro vytvoření spolupráce uživatele s poskytovatelem služeb, které jsou uvedeny v § 4 odst. 1 
těchto pravidel. 

 
 
 
 

 

§ 3 PŮSOBNOST A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

1. Vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely: 
 

A. Realizace náboru [právní základ: 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, 
dále jen "zákoník práce", v článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/697 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osob s ohledem na zpracování osobních 
údajů a volný pohyb těchto údajů a zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně 
údajů) při plnění zákonné povinnosti poskytovateli služeb. Poskytování osobních údajů je 
nezbytné k účasti se náborového procesu. 

 
B. Na základě Vašeho souhlasu, s přihlédnutím Vaše přihlášení se do náborového procesu a 

budoucích náboru, Vám budou zaslány informace o nových pracovních nabídkách a žádostech 
o správu (právní základ: 262/2006 Sb. Zákoník práce a článek 6 odst. 1) písm. a) nařízení GDPR. 
Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale v případě neposkytnutí osobních údajů není 
možné zařadit uchazeče do databáze kandidáta. 
 

C. Ochrana před stížnostmi, základem zpracování je oprávněný zájem poskytovatele [právní 
základ čl. 6 odst. 1 písm. F) nařízení GDPR]. 

 
2. Období zpracování osobních údajů podléhá účelu zpracování poskytovatelem služeb a to 

přiměřeně pro účely: 
 

a) uvedené v odstavci 1. a), b) - osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání procesu náboru 
a po jeho skončení v případě udělení souhlasu dotčené osoby, ale ne déle než 12 měsíců po 
registraci uživatele nebo do zrušení souhlasu poskytnutého uživatelem; 

 
b) uvedené v odstavci 1. c) - osobní údaje budou uchovávány po dobu odpovídající promlčecí 

lhůtě stížnosti, kterou může poskytovatel služeb vznést a která může být vznesena 
poskytovateli služeb. 

 
 



 
3. Máte právo: 

 
a) požádat poskytovatele služeb o přístup k obsahu Vašich osobních údajů a jejich opravu, 

vymazání, omezení zpracování, zrušení souhlasu; 
 

b) pro předávání osobních údajů, což znamená, že nás můžete požádat o poskytnutí Vašich údajů 
v širokém používaném formátu, aby byly čitelné 
 

 
c) podat stížnost (týká se zpracování údajů založených na oprávněném zájmu); 

 
 

d) podat stížnost orgánu dozoru (předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud se má 
za to, že zpracování osobních údajů je nezákonné. 

 
4. S ohledem na údaje, které jsou zpracovány na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv 

odstoupit od souhlasu, ale to neovlivňuje zákonnost zpracování údajů, která byla založena na 
souhlasu před zrušením. 

 
5. Během procesu náboru poskytovatel služeb nevydává rozhodnutí automatizovaným 

způsobem a nepoužívá profilování. 
 

 
6. Příjemci Vašich osobních údajů budou náboroví pracovníci, odpovědné osoby / osoby s 

rozhodovací pravomocí v oblasti zaměstnávání, osoby odpovědné za provádění náboru včetně 
zaměstnanců IT, právníků, poradců poskytovatelů služeb a subjektů, kterým se na základě 
Vašeho souhlasu zpřístupnily Vaše osobní údaje, a také mateřská společnost Poskytovatele 
služeb, tj. Společnost Exact Systems S.A. se sídlem v Čenstochová, ul. Focha 53/5, 42-200 
Częstochowa, zapsaná v obchodním rejstříku národního soudního rejstříku Městským soudem 
v Čenstochová, XVII Ekonomická sekce registru národních soudů pod číslem KRS 0000569528, 
NIP: 973-078-05-29, REGON: 978073668. 

 
7. Ve věcech týkajících se osobních údajů můžete kontaktovat poskytovatele služeb 

prostřednictvím e-mailu: helpdeskcz@exactsystems-elearning.com nebo na adrese: EXACT 
SYSTEMS CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Na Honech 832/16, 720 00 Ostrava Hrabová, 
 

 
 

§ 4 INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY E-LEARNING 
 

1. Na zahájení náborového procesu je třeba poskytnout následující osobní údaje: Jméno, 
příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Pro vytvoření spolupráce 
uživatele s poskytovatelem služeb je třeba poskytnout tyto osobní údaje: pohlaví, úplnou 
adresu uživatele, a také jiné údaje vyžadované zákonem na uzavření smlouvy, které jsou 
společně uvedeny v těchto Pravidlech ochrany osobních údajů jako: "Osobní informace". 

 
2. Na začátku registrace bude po zaregistrování na Vaši e-mailovou adresu odeslán e-mail s 

popsaným způsobem potvrzení registrace a s dalšími informacemi vyžadovanými zákonem. 



3. Poskytování osobních údajů je nezbytné pro účely registrace, zřízení uživatelského účtu 
platformy e-learning, udržování uživatelského účtu, kontaktu prostřednictvím e-mailu nebo 
telefonicky a účasti v náborovém procesu. Osobní údaje přicházejí přímo od Vás. 

 
4. Po úspěšném náborovém procesu uživatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté uživatelem 

jsou úplné a pravdivé a neporušují žádná práva třetích stran. 
 

 
5. Veškeré osobní údaje, které vyžaduje platforma e-learning, jsou potřebné k vytvoření 

spolupráce uživatele s poskytovatelem služeb. Tyto údaje nejsou zveřejněny třetím stranám, s 
výhradou okolností uvedených v Pravidlech ochrany osobních údajů (s cílem podepsat dohodu 
s uživatelem jsou údaje zprostředkovány do systému Extranet, který je ve vlastnictví 
poskytovatele služeb). 

 
6. Uživatel nese plnou odpovědnost za porušení zákona nebo škody způsobené jeho aktivitami 

na platformě e-learning, zejména při udání nepravdivých osobních údajů, porušování osobních 
práv jiných. 
 

 

7. Uživatelský účet se automaticky odstraní po: 
a) uplynutí doby 12 měsíců od data registrace, 
b) zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 
 

§ 5 OZNÁMENÍ O cookies 
 

1. Platforma e-learning využívá cookies pro shromažďování jiných neosobních dat. Používají se 
na poskytování služeb na nejvyšší úrovni i na reklamní a statistické účely. Tyto údaje nejsou 
osobně identifikovatelné a neumožňují jednoznačnou identifikaci osoby. 

 
2. Cookie je malý textový soubor uložený v používaném webovém prohlížeči. Obsahuje sbírku 

informací, které jsou uloženy ve vašem počítači při používání platformy e-learning. 
 

3. Cookies umožňují webové stránce rozpoznat Vaše zařízení, když opětovně navštívíte platformu 
e-learning, která Vám umožní přizpůsobit obsah platformy Vašim potřebám. 
 

 
4. Cookies nezničí ani nepoškodí systém Vašeho počítače. Nejsou uchovávány žádné osobní 

údaje, ale pouze údaje o způsobu a formě používání platformy e-learning. 
 

5. Uživatel může kdykoli zablokovat instalaci souborů cookies nebo odstranit existující soubory 
cookies pomocí příslušných možností webového prohlížeče. Pokud máte problémy, použijte 
soubor nápovědy prohlížeče nebo kontaktujte výrobce prohlížeče, který používáte. 
 

 
6. Pokud nechcete, aby byly soubory cookies uložené v paměti počítače, měli byste vhodným 

způsobem upravit nastavení Vašeho webového prohlížeče. Konfigurace, která umožňuje 
používání souborů cookies, znamená, že souhlasíte s výše uvedeným. 



 

§ 6 BEZPEČNOST A DISKRÉTNOST 
 
 

1. Poskytovatel služeb používá všechny technické a organizační prostředky k zajištění bezpečnosti 
osobních údajů uživatele, ochrání je před náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou 
ztrátou, neoprávněným přístupem k daným údajům nebo jejich odhalením. 

 
2. Ukládání a zpracování osobních údajů se uskutečňuje na serverech s vysokým stupněm 

bezpečnosti, které splňují všechny požadavky Českého zákona. 
 
 

 


