PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČE O PRACOVNÍ POMĚR

Odesláním své přihlášky nebo životopisu (CV) potvrzujete, že jste si přečetli následující Prohlášení o ochraně osobních údajů, a
že souhlasíte s tím, že společnost Gates Industrial Corporation PLC a její dceřiné společnosti, zejména společnost Gates
Hydraulics s.r.o., IČO 26866439, sídlo Karviná - Staré Město, Dětmarovická 409/1, PSČ 73301 (souhrnně uváděno v tomto
Prohlášení jako „Gates“) mohou používat Vaše osobní údaje, jak je popsáno níže. Pokud nesouhlasíte se zpracováním osobních
údajů společností Gates tak, jak je popsáno níže, nevkládejte prosím svůj životopis.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů pro uchazeče o pracovní poměr vysvětluje:
•
jaké informace shromažďujeme v průběhu procesu podávání žádostí a náboru;
•
jak tyto údaje používáme;
•
jaké technické prostředky používáme ke zpracování vašich dat;
•
kdo má přístup k vašim údajům;
•
jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme;
•
jak můžete konzultovat a aktualizovat data, která o vás shromažďujeme;
•
jak chráníme Vaše data; a
•
jak nás můžete oslovovat s dotazy a připomínkami.
1.

Správce osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Gates Industrial Corporation plc, a společnost Gates Hydraulics s.r.o., u nichž se
ucházíte o zaměstnanecký poměr, jakožto správce údajů, a to pro účely, způsobem, na základě právního důvodu a po dobu
stanovenou dále v těchto zásadách. Gates se zavazuje zpracovávat Vaše osobní údaje s maximální péčí.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů, kontaktujte společnost Gates na adrese
Privacy@gates.com.
2.

Jaké údaje shromažďujeme?

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje ke všem údajům, které Gates přijímá, shromažďuje a zpracovává v
souvislosti s Vaší přihláškou, během procesu náboru, nebo v rámci našeho systému náboru zaměstnanců.
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Gates schopná identifikovat.
Kdykoli je to nutné a relevantní pro pracovní místo, o které žádáte, mohou zpracovávané údaje zahrnovat: identifikační a
kontaktní údaje, údaje osobního charakteru (například jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo), vzdělání a
pracovní zkušenosti (včetně platových tříd, osvědčení, diplomů, referencí), pracovní preference, silné stránky, oblasti zájmu,
koníčky, videa, zvukové klipy, finanční údaje (například aktuální a požadovaný plat), veškerá data z životopisu, data z Vašich
profilů LinkedIn a dalších sociálních sítí nebo veřejných webových stránek – včetně fotografií a jiných vyobrazení (pouze pokud
je to nutné a potřebné pro daný pracovní poměr) a veškeré další informace, které nám byly poskytnuty písemně nebo ústně v
souvislosti s Vaší žádostí.
Zaškrtnutím odpovídajícího políčka na internetových stránkách www.gateshydraulics.com vyjadřujete souhlas se zpracováním
osobních údajů v rozsahu dle tohoto prohlášení.
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3.

Jak používáme Vaše údaje?

Vaše údaje budou použity v rámci procesu podávání žádostí a náboru, včetně následujících postupů:
1.
2.
3.
4.

posuzování Vašich dovedností, kvalifikací a zájmů pro potenciální příležitost u společnosti Gates;
ověření Vašich údajů, kontrola referencí nebo provádění kontrol historie uchazeče (v případě potřeby);
komunikace v rámci procesu náboru a Vaší kandidatury; a
zlepšování procesu náboru zaměstnanců společnosti Gates.

Zpracování Vašich údajů pro výše uvedené položky 1, 2 a 3 je nezbytné pro případné naplnění pracovního poměru mezi vámi a
společností Gates. Zpracování vašich údajů pro výše uvedený bod 4 je založeno na oprávněném zájmu společnosti Gates
ohledně zlepšování procesů náboru.
4.

Jak zpracováváme Vaše data?

Žádosti podané e-mailem (nebo na papíře) jsou uchovávány elektronicky (nebo na papíře) prostřednictvím našich personalistů.
Žádosti podané v elektronické podobě na našich webových stránkách jsou uchovávány elektronicky našimi personalisty v
digitálním souboru na našich centrálních serverech nebo v on-line databázi na cloudu.
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za
dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala společnost Gates
technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje
zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů
týkajících se ochrany osobních údajů
5.

Kdo má přístup k Vašim údajům?

Společnost Gates v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným
platnou legislativou. Společnost Gates dále při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované
služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Gates, mají postavení
zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Gates a nesmí je využít jinak. Jde
zejména o zpracování mzdové agendy, vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, účetních (společnost, samostatná),
překladatelů, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Společnost Gates
každého dodavatele pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny
přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.
Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv.
státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s
platnou legislativou.
Vaše data mohou být sdílena s některou ze společností zahrnutých do skupiny společností Gates. Předání tak bude probíhat v
rámci EU a do třetí země na základě rozhodnutí Komise o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů
zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, nebo aktuálně platnou
legislativou.
Při přenosu Vašich osobních údajů z jedné společnosti Gates do druhé tedy budou přijata vhodná ochranná opatření. Další
informace o těchto přenosech (a kopie těchto vhodných záruk) lze získat na adrese Gates Privacy@gates.com.
Kategoriemi příjemců osobních údajů jsou:
• příslušní personalisté;
• příslušní vedoucí pracovníci nebo pracovníci dohledu;
• příslušní členové týmu Gates;
• zpracovatelé;
• státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
V určitých případech může technický personál společnosti Gates přistupovat k Vašim údajům, avšak pouze v takové míře, která
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je nezbytná pro zajištění řádného fungování našich technických systémů.

6.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje pro účely zpracování popsané výše jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu
nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy, smlouvou nebo vnitřními předpisy společnosti
Gates.
Údaje o neúspěšných žadatelích budou uchovávány po dobu maximálně 2 let; delší nebo kratší retenční doba však bude
zachována v souladu s právními předpisy platnými v místě, kde byla žádost doručena.
Údaje o úspěšných žadatelích budou uchovávány po dobu trvání pracovní či obdobné smlouvy o spolupráci a následně tři roky
po skončení této smlouvy, resp. do doby uplynutí promlčení doby dle relevantních právních předpisů.
Upozorňujeme, že Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze pro konkrétní účely uvedené v tomto dokumentu. Pokud máte
dotazy týkající se doby uchovávání údajů, která je specifická pro Vaše osobní údaje, kontaktujte společnost Gates na adrese
Privacy@gates.com.
7.

Konzultujte a aktualizujte svá data

Společnost Gates aktualizuje zpracovávané osobní údaje informacemi od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí
veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky).
Máte právo prohlížet, opravovat nebo mazat svá data a máte také právo přenášet osobní údaje, které jste nám poskytli, do jiné
organizace. Chcete-li si tyto údaje (data) prohlédnout, opravit, odstranit nebo přenést, kontaktujte společnost Gates na adrese
Privacy@gates.com.
Jste odpovědní za údaje, které nám poskytnete, a také za případné následky jejich použití. Není dovoleno poskytovat
informace, které porušují povinnosti a práva týkající se soukromí, důvěrnosti, duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství
jiných osob bez jejich výslovného souhlasu. Zahrnutím jednotlivců do odkazů ve Vaší žádosti také zaručujete, že jste tyto osoby
informovali o zpracování jejich osobních údajů, jak je popsáno v tomto prohlášení.
8.

Bezpečnost vašich údajů

Gates chrání své IT systémy před neoprávněným přístupem. K Vašim údajům mají přístup pouze oprávněné osoby na základě
osobního přihlášení a hesla a pouze prostřednictvím zabezpečeného internetového nebo intranetového připojení. Přístup
oprávněných osob k Vašim osobním údajům je povolen pouze v rozsahu, který je relevantní v souvislosti s jejich konkrétním
pracovním zařazením.
Kromě toho jsme také zavedli vhodná technická, fyzická a organizační opatření k ochraně vašich dat před neoprávněným nebo
neúmyslným odstraněním, změnou nebo vyzrazením, jakož i proti zneužití, poškození a krádeži.
9.

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má v případě, že je pro společnost Gates identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, níže
uvedená práva. Uvedená práva je možné realizovat pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž je nepochybné, že patří
žadateli.
a) Právo na informace (čl. 13 a 14 GDPR)
Dle čl. 13 a 14 GDPR má subjekt údajů právo na informace, zejména o rozsahu a účelu zpracování, způsobu zpracování osobních
dat, a o tom, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Společnost Gates plní informační povinnost vůči subjektům údajů
prostřednictvím tohoto prohlášení, dále ve smlouvách a v odpovědích na žádosti subjektů údajů.
b) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje následující práva:
získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
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získat informace o účelech zpracování,
kategoriích dotčených osobních údajů,
o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
plánované době zpracování,
o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení
jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
právu podat stížnost u dozorového úřadu,
o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů
mimo EU,
získat kopii osobních údajů v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. V případě
opakované žádosti bude společnost Gates oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

c) Právo na opravu nepřesných údajů (čl. 16 GDPR)
Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů, které o
něm bude společnost Gates zpracovávat. Společnost Gates provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na
dané technické možnosti.
d) Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Gates neprokáže
oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se subjekt údajů přesto domnívá, že nedošlo k výmazu jeho
osobních údajů, může uplatnit žádost o výmaz za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
e) Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost
osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.
f) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR)
Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Gates v případě opravy, výmazu nebo omezení
zpracování osobních údajů.
g) Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo vyžádat si od společnosti Gates osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl
společnosti Gates v souvislosti s pracovní smlouvou nebo na základě souhlasu, a které se zpracovávají automatizovaně, a to ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo žádat o předání těchto údajů jinému správci,
bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět.
h) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu
společnosti Gates.
V případě, že společnost Gates neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy
nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost Gates zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
i) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po jeho účinnosti odvolat. Odvolání je zapotřebí
učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.
Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat způsobem
stanoveným v zaslaném obchodním sdělení.
j) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (čl. 22 GDPR)
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo.
Společnost Gates uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování.
k) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR)
Dle čl. 77 GDPR má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) se stížností, pokud se
subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušena jeho práva nebo jakékoliv ustanovení GDPR.
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V případě dotazů, připomínek nebo stížností týkajících se zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte prosím společnost na
adrese Privacy@gates.com.
10.

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Změny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů mohou být provedeny, pokud to vyžadují platné zákony nebo z jiných
důvodů na straně Gates. Nejnovější verzi naleznete vždy na této stránce. Datum, kdy byl tento text naposledy upraven,
naleznete v zápatí dokumentu. Pravidelně kontrolujte, zda byla zveřejněna nová verze, protože tyto změny se budou vztahovat
k Vašim údajům ke dni zveřejnění.
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