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Sova Assessment Limited: 
Prohlášení o ochraně osobních údajů (uchazeči) 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je k dispozici všem uchazečům 
a jednotlivcům, kteří nahrávají osobní údaje a další informace prostřednictvím on-line 
nástroje pro posouzení a prostřednictvím souvisejících služeb, které jsou poskytovány 
společností Sova Assessment Limited (nástroje Sova Assessment). Nástroje Sova 
Assessment jsou poskytovány jménem zaměstnavatele, potenciálního zaměstnavatele 
nebo jiné organizace klienta, která se rozhodla používat nástroje Sova Assessment 
(organizace klienta) jako součást náborové kampaně nebo podobného procesu.  

Pro účely tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů se označením uchazeč nebo 
jednotlivec rozumí jakákoli osoba, která buď hledá zaměstnání u organizace klienta, 
nebo se účastní náborové či rozvojové kampaně nebo podobného procesu. 

Legislativou v oblasti ochrany osobních údajů se rozumí britské Obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů (britské GDPR), britský zákon o ochraně osobních údajů 
Data Protection Act 2018, nařízení o ochraně soukromí a elektronických 
komunikacích 2003 (směrnice ES) a veškeré další zákonné předpisy v oblasti ochrany 
osobních údajů platné ve Spojeném království, jakož i eurounijní Obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů (GDPR EU, 2016/679) a veškeré další zákonné předpisy 
v oblasti ochrany osobních údajů platné v Evropské unii. 

Nařízení GDPR ve Spojeném království je velmi podobné nařízení GDPR v EU. Zkratka 
„GDPR“ v tomto dokumentu označuje jak britské, tak unijní nařízení GDPR. 

1. ÚVOD 

Společnost Sova Assessment je zavázána jednat v souladu s aktuální legislativou 
v oblasti ochrany osobních údajů a chránit vaše soukromí. Toto Prohlášení o ochraně 
osobních údajů popisuje, jak zpracováváme údaje. Obsahuje tyto informace: 

• Náš status v kontextu legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. 

• Rozsah působnosti tohoto prohlášení a informace o tom, koho se z hlediska 
osobních údajů týká. 

• Kdo jsme a koho můžete kontaktovat.  

• Které osobní údaje o vás shromažďujeme a uchováváme. 
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• Jakým způsobem tyto údaje shromažďujeme. 

• Jak vaše osobní údaje uchováváme a používáme. 

• Zákonné důvody pro zpracování vašich osobních údajů. 

• Informace o předávání údajů třetím stranám a o mezinárodním předávání. 

• Vaše práva subjektu údajů. 

2. JEDNÁME JAKO ZPRACOVATEL ÚDAJŮ JMÉNEM ORGANIZACE KLIENTA  

Z hlediska legislativy v oblasti ochrany osobních údajů jedná společnost Sova 
Assessment jako zpracovatel osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů uchazečů. To znamená, že společnost Sova zpracovává vaše osobní údaje na 
základě pokynů organizace klienta (tj. zaměstnavatele nebo potenciálního 
zaměstnavatele, s nímž jste v kontaktu), který požádal o využití nástrojů Sova 
Assessment.  

Organizace klienta je z hlediska legislativy v oblasti ochrany osobních údajů 
zpracovatelem osobních údajů. Další informace o tom, jak organizace klienta 
shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, budou uvedeny v Prohlášení o ochraně 
osobních údajů organizace klienta. 

3. ROZSAH 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je k dispozici všem uchazečům a vztahuje 
se na tyto situace: shromáždění osobních údajů na základě vlastního zadání ze strany 
uchazečů prostřednictvím nástrojů Sova Assessment; poskytování zpětné vazby na 
základě absolvování on-line posouzení; účast na jakémkoli náborovém či rozvojovém 
procesu nebo na podobném projektu. Prohlášení se vztahuje také na všechny 
uchazeče, jejichž osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím organizace klienta 
(zaměstnavatel nebo potenciální zaměstnavatel, s nímž jste v kontaktu) a jsou nám 
poskytnuty, v souladu s požadavky legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. 

4. KDO JSME A KOHO KONTAKTOVAT 

4.1 Kdo jsme  

Jsme Sova Assessment Limited, společnost zaregistrovaná v Anglii se sídlem na 
adrese Sterling House, 19/23 High Street, Kidlington, Oxfordshire, England, 
OX5 2DH. Evropská kancelář společnosti Sova Assessment Limited se nachází na 
adrese Suite 2241, 26 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Irsko. 
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Jsme specialisté v oblasti on-line posuzování. Naším cílem je pomáhat 
zaměstnavatelům činit přesná a informovaná rozhodnutí a zajistit, aby posouzení byla 
pozitivní zkušeností pro uchazeče.  

Nabízíme řešení v oblasti digitálních posouzení, poradenství v oblasti řízení lidských 
zdrojů a portfolio kvalitních školicích služeb. 

4.2 Odpovědná osoba 

Ve společnosti Sova Assessment působí ředitel pro ochranu osobních údajů, který je 
v rámci naší společnosti odpovědný za to, aby uchazeči měli toto prohlášení k dispozici 
předtím, než společnost Sova Assessment začne shromažďovat/zpracovávat jejich 
osobní údaje.  

Našeho ředitele pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat přímo, prostřednictvím 
následující e-mailové adresy (ovšem doporučujeme, abyste v případě, že máte jakékoli 
dotazy ohledně vašich osobních údajů, nejprve kontaktovali organizaci klienta jako 
správce údajů): 

• compliance@sovaassessment.com 

• 0207 947 4330  

Společnost Sova Assessment využívá na základě smlouvy služby společnosti GRCI 
Law. Společnost GRCI Law jedná jako pověřenec pro ochranu osobních údajů 
společnosti Sova Assessment. Vzhledem k tomu bude společnost Sova Assessment 
dle potřeby využívat poradenství, asistenci a poznatky od tohoto pověřence. 

5. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME 

Osobní údaje, které zpracováváme jménem klienta společnosti Sova, když používáte 
nástroje Sova Assessment, jsou uvedeny níže. 

Typ osobního údaje: Zdroj: 

Příjmení a e-mailová adresa Vy – když absolvujete on-line posouzení, když 
je vám poskytnuta zpětná vazba na základě 
absolvování on-line posouzení a/nebo když se 
účastníte jakéhokoli náborového či 
rozvojového procesu nebo podobného 
projektu. 

Osobní údaje mohou být rovněž 
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shromažďovány od organizace klienta 
(zaměstnavatele / potenciálního 
zaměstnavatele, s nímž jste v kontaktu). 

Uživatelské jméno nebo podobný 
identifikátor 

Údaj je automaticky vygenerován 
prostřednictvím naší on-line platformy pro 
posuzování 

Kontaktní číslo Vy – po dokončení on-line posouzení, když je 
vám poskytnuta zpětná vazba. 

  

Osobní údaje mohou být rovněž 
shromažďovány od organizace klienta 
(zaměstnavatele / potenciálního 
zaměstnavatele, s nímž jste v kontaktu). 

Věk Vy – když absolvujete on-line posouzení, když 
je vám poskytnuta zpětná vazba na základě 
absolvování on-line posouzení a/nebo když se 
účastníte jakéhokoli náborového či 
rozvojového procesu nebo podobného 
projektu. 

Osobní údaje mohou být rovněž 
shromažďovány od organizace klienta 
(zaměstnavatele / potenciálního 
zaměstnavatele, s nímž jste v kontaktu). 

Vaše fotografie O fotografii můžete být požádáni organizací 
klienta (zaměstnavatel / potenciální 
zaměstnavatel, s nímž jste v kontaktu), když se 
účastníte jakéhokoli náborového či 
rozvojového procesu nebo podobného 
projektu. 

Videorozhovor  V rámci náborového a/nebo rozvojového 
procesu nebo podobného projektu můžete být 
požádáni o účast na videopohovoru. 

Informace shromážděné O tyto údaje můžete být požádáni organizací 
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a obsažené v životopise  klienta (zaměstnavatel / potenciální 
zaměstnavatel, s nímž jste v kontaktu), když se 
účastníte jakéhokoli náborového či 
rozvojového procesu nebo podobného 
projektu. 

Informace o případném zdravotním 
postižení  

Vy – když absolvujete on-line posouzení 
a/nebo když se účastníte jakéhokoli 
náborového či rozvojového procesu nebo 
podobného projektu. 

Osobní údaje mohou být rovněž 
shromažďovány přímo od organizace klienta 
(zaměstnavatele / potenciálního 
zaměstnavatele, s nímž jste v kontaktu). 

Podrobnosti o vašem vzdělání 
a pracovní minulosti 

Vy – když se účastníte jakéhokoli náborového 
či rozvojového procesu nebo podobného 
projektu. Osobní údaje mohou být rovněž 
shromažďovány od organizace klienta 
(zaměstnavatele / potenciálního 
zaměstnavatele, s nímž jste v kontaktu). 

IP adresa Vy – když se účastníte jakéhokoli náborového 
či rozvojového procesu nebo podobného 
projektu. 

 

6. NAŠE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme jménem organizace klienta, který požádal o využití 
nástrojů Sova Assessment (a souvisejících služeb) pro následující účely. 

Typ osobního údaje: Účel: 

Jméno, e-mailová adresa, telefonní 
číslo a uživatelské jméno nebo 
podobný identifikátor 

Poskytnout vám počítačem vygenerovanou 
pozvánku, jejímž prostřednictvím budete moci 
absolvovat on-line posouzení. 

Poskytnout vám a/nebo organizaci klienta 
(zaměstnavatele / potenciálního 
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zaměstnavatele, s nímž jste v kontaktu) 
zprávu o posouzení, která shrnuje výsledky 
vašeho posouzení. 

Poskytnout vám zpětnou vazbu (v případě, že 
je zpětná vazba poskytována po absolvování 
on-line posouzení). 

Pomoci zaměstnavateli činit přesná 
a informovaná rozhodnutí v rámci jakéhokoli 
náborového či rozvojového procesu nebo 
podobného projektu, kterého se účastníte. 

Věk Tento údaj použijeme pouze pro potřeby 
výzkumu a vývoje (v anonymizované podobě) – 
za účelem tvorby psychometrických norem 
a/nebo za účelem zlepšení tvorby našich 
návodů v oblasti psychometriky. 

Vaše fotografie Pomoci organizaci klienta (zaměstnavatel / 
potenciální zaměstnavatel, s nímž jste 
v kontaktu) identifikovat vás, když se 
účastníte jakéhokoli náborového či 
rozvojového procesu nebo podobného 
projektu. 

Videorozhovor Součást náborového a/nebo rozvojového 
procesu nebo podobného projektu, s cílem 
pomoci organizaci klienta (zaměstnavatel / 
potenciální zaměstnavatel, s nímž jste 
v kontaktu) činit přesná a informovaná 
rozhodnutí. 

Informace shromážděné 
a obsažené v životopise 

Součást náborového a/nebo rozvojového 
procesu nebo podobného projektu, s cílem 
pomoci organizaci klienta (zaměstnavatel / 
potenciální zaměstnavatel, s nímž jste 
v kontaktu) činit přesná a informovaná 
rozhodnutí. 
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Informace o případném zdravotním 
postižení 

Situace, kdy žádáte o přiměřené opatření, 
abyste mohli absolvovat on-line posouzení 
a/nebo se účastnit jakéhokoli typu 
náborového či rozvojového procesu nebo 
podobného projektu. 

Podrobnosti o vašem vzdělání 
a pracovní minulosti 

Tento údaj použijeme pouze pro potřeby 
výzkumu a vývoje (v anonymizované podobě) – 
za účelem tvorby psychometrických norem 
a/nebo za účelem zlepšení tvorby našich 
návodů v oblasti psychometriky. 

Vaše IP adresa Pro správnou činnost naší platformy. 

 

7. NAŠE ZÁKONNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s pokyny, obsaženými ve smlouvě 
s organizací klienta. Naše zákonné důvody pro zpracování vašich osobních údajů jsou 
odvozeny od důvodů na straně organizace klienta (zaměstnavatel / potenciální 
zaměstnavatel, se kterým jste v kontaktu). Patří k nim tyto důvody: 

Oprávněný zájem 

• Poskytování našich on-line psychometrických posouzení a jakýchkoli dalších 
produktů a služeb.  

• Pomoc pro organizaci klienta (zaměstnavatele / potenciálního 
zaměstnavatele, s nímž jste v kontaktu) s cílem činit přesná a informovaná 
rozhodnutí pro účely náboru a/nebo rozvoje této organizace. 

• Poskytování zpětné vazby k výsledkům posouzení pro jednotlivce 
(uchazeče). 

• Uchovávání aktuálních záznamů. 

• Výzkum a vývoj s cílem zlepšovat naše produkty a služby. 
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Plnění smlouvy 

• Plnění smlouvy (např. stávající pracovní smlouvy) nebo kroky předcházející 
uzavření smlouvy (např. potenciální nová pracovní smlouva s novým 
potenciálním zaměstnancem). 

Souhlas 

• Souhlas týkající se zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (které 
zpracováváme pouze tehdy, pokud nás o to organizace klienta požádá).  

 

Typ osobního údaje: Právní základ pro zpracování: 

Příjmení a e-mailová adresa Oprávněný zájem 

Plnění smlouvy 

Uživatelské jméno nebo podobný 
identifikátor 

Oprávněný zájem 

Kontaktní číslo Oprávněný zájem 

Věk Oprávněný zájem 

Vaše fotografie Oprávněný zájem 

Videorozhovor  Oprávněný zájem 

Informace shromážděné a obsažené 
v životopise  

Oprávněný zájem 

Informace o případném zdravotním 
postižení  

Oprávněný zájem 

Podrobnosti o vašem vzdělání 
a pracovní minulosti 

Oprávněný zájem 

Vaše IP adresa Oprávněný zájem 
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8. ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zvláštní kategorie vašich osobních údajů zpracováváme jménem organizace klienta 
(zaměstnavatel / potenciální zaměstnavatel, se kterým jste v kontaktu) pouze tehdy, 
pokud jste s tímto zpracováním vyjádřili souhlas. Údajem zvláštní kategorie je pouze 
takový údaj, který nám poskytnete vy jako subjekt údajů. Příslušný údaj zpracováváme 
pouze tehdy, pokud jste k tomuto zpracování poskytli svolení při udělení souhlasu 
s používáním nástrojů Sova Assessment pro účely náborové kampaně nebo projektu 
organizace klienta.  

Relevantní zvláštní kategorie osobních údajů jsou následující: 

 

Typ osobního údaje: Právní základ pro zpracování: 

Národnost 

Pohlaví 

Etnický původ 

Rasa 

Dále jakékoli dodatečné zvláštní 
kategorie údajů, které může organizace 
klienta (zaměstnavatel, s nímž jste 
v kontaktu) požadovat 

Oprávněný zájem 

Souhlas 

 

9. SOUHLAS 

Zpracování zvláštních kategorií údajů (jak je uvedeno výše) ze strany společnosti 
Sova Assessment vyžaduje souhlas. Tento souhlas je organizací klienta 
(zaměstnavatel / potenciální zaměstnavatel, s nímž jste v kontaktu) získán v okamžiku, 
kdy souhlasíte s používáním nástroje Sova Assessment (předtím, než zadáte 
prostřednictvím tohoto nástroje jakékoli údaje).  

Svůj souhlas s naším zpracováním zvláštních kategorií údajů můžete prostřednictvím 
organizace klienta (zaměstnavatel / potenciální zaměstnavatel, se kterým jste 
v kontaktu) kdykoli odvolat, a to tak, že organizaci klienta oznámíte, že odvoláváte 
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svůj souhlas. Způsob, jakým můžete organizaci klienta kontaktovat, je uveden 
v Prohlášení o ochraně osobních údajů organizace klienta. 

10. PROHLÁŠENÍ 

Společnost Sova Assessment smí vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami pro 
následující účely:  

Dceřiné organizace společnosti Sova Assessment  

• Jakákoli naše dceřiná společnost – pro potřeby výzkumu a vývoje; například 
za účelem tvorby psychometrických norem a validačních dat a/nebo za 
účelem zlepšení tvorby našich návodů v oblasti psychometriky. Údaje jsou 
v tomto případě sdíleny pouze v anonymní nebo agregované podobě.  

Třetí strany (jednající jako podzpracovatelé) 

• Partnerské organizace, které poskytují služby naším jménem s cílem umožnit 
poskytování nástrojů Sova Assessment (a souvisejících služeb). 

• Dodavatelé, kteří nám poskytují služby v oblasti IT, platforem a správy 
systémů, a dodavatelé, kteří nám poskytují další služby související se 
službami, které zajišťujeme. 

V souladu s legislativou v oblasti ochrany osobních údajů se na jakékoli sdílení 
osobních údajů vztahují odpovídající pravidla a bezpečnostní mechanismy zajišťující 
důvěrnost údajů, jak je uvedeno níže.  

• Existují smluvní ustanovení, jejichž účelem je zajistit v souvislosti se 
zabezpečením osobních údajů hloubkovou analýzu. 

• Jsou systematicky kontrolovány procesy třetích stran, aby byla zajištěna 
implementace odpovídajících bezpečnostních mechanismů. 

11. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V případě, že jsou osobní údaje předávány mimo Spojené království a EHS (které 
zahrnuje všechny země EU a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko), činíme veškerá 
přiměřeně nezbytná opatření, abychom zajistili, že ochrana údajů vyplývající z GDPR se 
bude na údaje vztahovat i v cílové lokalitě a že s vašimi údaji bude zacházeno 
bezpečným způsobem a v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a s 
požadavky legislativy v oblasti ochrany osobních údajů. To znamená, že při exportu 
údajů do jiné země zajistíme, že je uplatněno některé z následujících opatření: 
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• Z pohledu EU je považován za adekvátní mechanismus ochrany, který je 
uplatňován v zemi mimo Spojené království / EU. 

• Existují smluvní ustanovení, jejichž účelem je zajistit v souvislosti se 
zabezpečením osobních údajů hloubkovou analýzu. 

• Jsou uplatněny specifické důvody pro přenos (výjimky), jako je například 
souhlas jednotlivce. 

• Společnost Sova Assessment systematicky kontroluje procesy třetích 
stran, aby byla zajištěna implementace odpovídajících bezpečnostních 
mechanismů. 

12. DOBA UCHOVÁVÁNÍ 

Sova Assessment bude zpracovávat osobní údaje po dobu, jež je nezbytná k naplnění 
účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny, dle dohody s organizací klienta 
(zaměstnavatel / potenciální zaměstnavatel, s nímž jste v kontaktu). Další informace 
naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů organizace klienta.  

Pokud organizace klienta nepožádá společnost Sova o jiný postup, veškeré osobní 
údaje uchazeče shromážděné v systémech společnosti Sova budou po 6 měsících od 
poskytnutí anonymizovány (pro účely použití společností Sova) a „digitální klíč“, 
sloužící k deanonymizaci osobních údajů, bude předán organizaci klienta. Následně 
bude digitální klíč trvale odstraněn ze systémů společnosti Sova.  

Osobní údaje mohou být po anonymizaci nadále používány společností Sova k přípravě 
nových norem a k rozvoji softwaru a služeb společnosti Sova. Tyto anonymizované 
údaje mohou být společností Sova používány po neomezenou dobu.  

Pokud požadujete další informace ohledně konkrétní doby uchovávání údajů, 
kontaktujte nás (informace o tom, jak nás můžete kontaktovat, naleznete v části 4.2). 

13. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ 

Automatizované rozhodování znamená rozhodování o vás, na kterém se nepodílejí lidé. 
Produkty a služby, které vám společnost Sova Assessment poskytuje jménem klientů 
(zaměstnavatel / potenciální zaměstnavatel, s nímž jste v kontaktu), nejsou během 
náborového či rozvojového procesu zpravidla používány izolovaně, ale slouží k tomu, 
aby zaměstnavatelé mohli činit přesná a informovaná rozhodnutí.  
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V případě, že organizace klienta (zaměstnavatel / potenciální zaměstnavatel, s nímž 
jste v kontaktu) používá nástroje Sova Assessment takovým způsobem, že je 
v souvislosti s vámi učiněno rozhodnutí (výlučně na základě vaší interakce s nástroji 
Sova Assessment), opírá se toto použití buď o skutečnost, že toto použití je nezbytné 
k uzavření nebo plnění smlouvy mezi organizací klienta a vámi, nebo o váš výslovný 
souhlas. Za takové situace máte na základě legislativy v oblasti ochrany osobních 
údajů různá práva, týkající se tohoto zpracování, včetně práva vznést námitku a práva 
na lidský zásah na straně organizace klienta; tato práva slouží jako prostředek 
vyjádření vašeho názoru a zpochybnění rozhodnutí. Pokud máte ohledně používání 
automatizovaného rozhodování v dané situaci jakékoli dotazy, kontaktujte organizaci 
klienta (zaměstnavatel / potenciální zaměstnavatel, s nímž jste v kontaktu). 

14. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH 
ÚDAJŮ 

Společnost Sova Assessment je zavázána zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. 
Jako zpracovatel osobních údajů dbáme na to, aby byly podniknuty všechny nezbytné 
kroky k tomu, aby bylo zabráněno potenciální ztrátě a neoprávněnému zveřejnění či 
užití osobních údajů, které zpracováváme nebo používáme. Společnost Sova 
Assessment uplatňuje za účelem zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů 
následující mechanismy.  

• Osobní údaje uchazeče budou po 6 měsících od zadání do systémů 
společnosti Sova anonymizovány, pokud organizace klienta, s níž jste 
v kontaktu, nepožádá o jiný postup (viz část 12 výše). 

• Přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby. 

• Jsou uplatňovány zásady bezpečnostního šifrování. 

• Jsou uplatňována všechna pravidla normy ISO 27001. 

15. VAŠE PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

Po dobu, kdy uchováváme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, máte jako subjekt 
údajů následující práva: 

• Právo na přístup – máte právo požádat o kopii údajů, které o vás 
uchováváme. 
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• Právo na opravu – máte právo na to, aby byly opraveny nepřesné či neúplné 
údaje, které o vás uchováváme. 

• Právo být zapomenut – za určitých okolností můžete požádat o to, aby 
údaje, které o vás uchováváme, byly odstraněny z naší evidence. 

• Právo na omezení zpracování – za určitých okolností máte právo požádat 
o omezení zpracování údajů. 

• Právo na přenositelnost – máte právo na to, aby údaje, které o vás 
uchováváme, byly za určitých okolností předány jiné organizaci. 

• Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti určitému typu 
zpracování údajů, jako je např. přímý marketing. 

• Právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování, včetně 
profilování.  

• Právo na soudní přezkum – v případě, že váš požadavek, učiněný na základě 
práva na přístup, zamítneme, poskytneme vám zdůvodnění. Máte právo 
podat stížnost, dle informací v části 17 níže. 

Svá práva můžete uplatnit tak, že nám zašlete e-mail na následující adresu – 
compliance@sovaassessment.com 

Všechny výše uvedené požadavky budou předány organizaci klienta, která jedná jako 
správce osobních údajů. V případě, že se na zpracování osobních údajů podílí libovolná 
třetí strana, budou příslušné požadavky předány také této straně (viz část 10 výše). 

16. ZMĚNY 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů může být v průběhu času aktualizováno 
a upravováno. Veškeré aktualizace budou publikovány na našem webu. 

17. STÍŽNOSTI 

V případě, že byste chtěli podat stížnost na to, jakým způsobem zpracovává 
společnost Sova Assessment (nebo třetí strany uvedené v části 10 výše) vaše osobní 
údaje, nebo na to, jak byla vyřízena vaše stížnost, máte právo podat stížnost přímo 
u dozorového orgánu a u zástupců společnosti Sova Assessment odpovědných za 
oblast ochrany osobních údajů.  



Označení dokumentu: 
GDPR_1.0 

 
14 © SOVA 2020 

Č. verze: 2.1 

Datum: 24. května 2021 

Č. vydání: 210524 

Společnost Sova Assessment využívá na základě smlouvy služby společnosti GRCI 
Law. Společnost GRCI Law jedná jako pověřenec pro ochranu osobních údajů 
společnosti Sova Assessment. Vzhledem k tomu bude společnost Sova Assessment 
dle potřeby využívat poradenství, asistenci a poznatky od tohoto pověřence. 

Kontaktní údaje příslušných subjektů jsou následující:  

Označení subjektu Dozorový orgán Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů 

1. řádek adresy: UK Information 
Commissioner’s Office 
(ICO) 

GRCI Law 

2. řádek adresy: Wycliffe House, Water 
Lane 

GRC International Group Plc 

Unit 3, Clive Court 

 

3. řádek adresy: Wilmslow Bartholomew’s Walk 

Cambridgeshire Business Park 

4. řádek adresy: Cheshire Ely 

Cambridgeshire 

PSČ: SK9 5AF CB7 4EA 

E-mail: casework@ico.org.uk compliance@sovaassessment.com 
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