OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI NÁBORU
Úvod
Předmět oznámení o ochraně osobních údajů
Toto oznámení o ochraně osobních údajů při náboru vysvětluje, jaký typ informací společnost Coveris
zpracovává, proč je zpracovává a jak s vámi takové zpracování může souviset.
Co myslíme pod pojmem „osobní údaje“ a „zpracování“?
„Osobní údaje“ jsou informace, které s vámi souvisí (nebo na základě kterých vás lze identifikovat) a
které zpracováváme automaticky nebo jsou (či mají být) součástí strukturovaného systému ručního
plnění. Nesou nejen informace o vás, ale také záměry a názory na vás.
„Zpracování“ je jakákoli činnost prováděná s údaji. Tento pojem například označuje shromažďování,
uchovávání, zpřístupnění a odstranění údajů.
Osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické
přesvědčení, zdraví, sexuální orientaci, sexuální život, členství v odborech a genetické a biometrické
údaje podléhají zvláštní ochraně a dle zákona o ochraně osobních údajů EU jsou považovány za
„citlivé osobní údaje“.
Vaše osobní údaje
Vaše údaje zpracováváme pro účely plnění našich náborových postupů. Některé vaše osobní údaje,
které zpracováváme, jste nám poskytli osobně. Sdělíte nám například své kontaktní údaje. Jiné vaše
osobní údaje jsou generovány na základě referencí a od nezávislých společností, jako jsou náborové
agentury. Vaše osobní údaje budou interně ověřovat manažeři, sekretářky personálních/náborových
manažerů, účetního oddělení, IT a personálního oddělení.
Není vaší povinností nám tyto údaje poskytnout. Pokud to však neučiníte, může to negativně ovlivnit
vaše šance na nábor.
Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?
Pokud bude vaše žádost úspěšná, budou vaše údaje uchovávány v osobní složce. V případě
neúspěchu budou vaše údaje běžně zrušeny dvanáct měsíců1 poté, co obdržíte informaci o
neúspěchu. Vaše údaje mohou být uchovávány v archivu a zvažovány při uvažování o dalších rolích.
Nerelevantní údaje, jako jsou obrázky CCTV, mohou být po krátké době smazány.
Přenos osobních údajů mimo EHP
Vaše osobní údaje můžeme přenášet mimo EHP na členy skupiny Coveris (Coveris Holdings S.A. a
její dceřiné společnosti) a zpracovatele v USA, kteří mohou uplatňovat nižší standardy ochrany údajů,
než jsou běžné v EHP. Tam, kde to je potřeba, jsou tyto přenosy zajištěny dohodami o přenosu v
rámci skupiny a modelovými doložkami.
Seznam příjemců osobních údajů uvádí příloha 2.
Přenosy osobních údajů příjemcům sídlícím mimo EHP jsou realizovány s cílem získat schválení pro
nově přijaté zaměstnance a úrovně odměňování. Budeme ručit za legálnost takového přenosu s
využitím modelových doložek tam, kde jsou nutné, a zajištěním příslušných bezpečnostních ujednání.
I když neexistuje rozhodnutí Evropské komise, že některé země poskytují adekvátní úroveň ochrany,
uzavřeli jsme se členy naší skupiny v zemích bez adekvátní ochrany smlouvu zajišťující vhodné a
1
Až pět let ve Francii. Čtyři týdny při náboru v Nizozemsku. Žádosti nebudou uchovávány v Polsku, Rakousku,
Maďarsku, Litvě a v České republice, pokud uchazeč nesouhlasí s jejich uchováváním.
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platné záruky. Toto ustanovení je v rámci standardních podmínek přijímáno komisařem pro údaje a
schváleno Evropskou komisí. Pokud chcete zjistit podrobnější informace o těchto zárukách, obraťte
se na úředníka pro bezpečnost informací.
Kontakt
Při zpracování vašich osobních údajů působíme jako kontrolor údajů. Naše kontaktní údaje uvádí
příloha 1.
Právní základ zpracování osobních údajů
Jaký je právní základ zpracování údajů?
V rámci zákonů o ochraně údajů existují různé právní základy, na které můžeme při zpracování vašich
osobních údajů spoléhat. V některých situacích jich platí více. Dali jsme dohromady souhrn některých
základů jako právních povinností a legitimních zájmů a uvádíme, co jednotlivé pojmy znamenají.
Pojem

Základ zpracování

Vysvětlení

Smlouva

Zpracování nezbytné pro výkon

Patří sem plnění našich smluvních povinností a uplatňování našich

smlouvy s vámi nebo provedení kroků

smluvních práv.

na vaši žádost o uzavření smlouvy
Právní

Zpracování nezbytné z důvodu

Záruka, že provedeme naše právní a regulatorní povinnosti. Například

povinnost

vyhovění našim právním povinnostem

zajistíme bezpečné pracoviště a budeme se vyhýbat nezákonné
diskriminaci

Legitimní

Z pracování nezbytné pro naše

My nebo třetí strana máme legitimní zájmy provádět, řídit a spravovat

zájmy

legitimní zájmy a zájmy třetích stran

naše příslušné firmy efektivně a správně a v souvislosti se zájmy při
zpracování vašich údajů. Vaše údaje nebudou na základě uvedeného
zpracovávány, pokud naše zájmy nebo zájmy třetí strany budou
přepsány vašimi vlastními zájmy, právy a svobodami.

Zpracování citlivých osobních údajů
Pokud zpracováváme vaše citlivé osobní údaje a zajišťujeme, že platí jeden z výše uvedených
podkladů pro zpracování, budeme ručit za to, že bude uplatněn jeden nebo více podkladů pro
zpracování osobních údajů, včetně toho, že je zpracování pro účely rovnosti a různorodosti do míry
povolené zákonem.
Další informace o údajích, které zpracováváme a účelech jejich zpracování
Příklady údajů a podkladů pro jejich zpracování uvádí následující tabulka.
Účel

Příklady zpracovávaných osobních údajů

Podklady

pro

zpracování
Nábor

Standardní údaje související s vaší identitou (vaše jméno, adresa, místo

Smlouva

narození, národnost, kontaktní údaje, profesní zkušenosti, vzdělání, jazykové
dovednosti a jakékoli jiné osobní údaje, které nám předložíte v rámci vaší
žádosti související s plněním vaší role).
Informace týkající se vaší žádosti a jejího posouzení, reference, jakékoli
kontroly, které provádíme s cílem ověřit poskytnuté informace, nebo ověření
profesní historie a jakékoli informace související s vaším právem na trvalý
pobyt a práci. V příslušných případech můžeme zpracovávat také informace
týkající se vašeho zdravotního stavu, případného postižení a úpravy
pracovního prostředí s ním související.
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Právní povinnost
Legitimní zájmy
Uplatňování konkrétních
práv

v

zaměstnání

oblasti
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Účel

Příklady zpracovávaných osobních údajů

Podklady

pro

zpracování
Kontaktování

Vaše adresa a telefonní číslo, informace o kontaktování v nouzové situaci a

vás

informace o vašich nejbližších příbuzných

nebo

Smlouva
Legitimní zájmy

ostatních
vaším jménem
Bezpečnost

Obrázky CCTV

Legitimní zájmy

Kdo vaše údaje uvidí?
Vaše osobní údaje mohou být přístupné manažerům, personalistům a správcům pro účely
zaměstnání, administrativy a správy, jak uvádí tento dokument. Můžeme je zpřístupnit také dalším
členům naší skupiny, konkrétně členům vyššího vedení organizační jednotky a skupiny Coveris
Group, které je potřebují pro účely rozhodování o náboru a platu.
Přístup k vašim osobním údajům a ostatní práva
Snažíme se být co nejotevřenější, pokud jde o osobní údaje, které zpracováváme. Pokud potřebujete
konkrétní informace, stačí se zeptat. Můžete nás kontaktovat na níže uvedených e-mailových
adresách příslušných organizačních jednotek:
Coveris Rigid: ISO.Rigid@coveris.com
Coveris EMEA Flexibles: ISO.EMEA@coveris.com
Coveris UK Food & Consumer: ISO.UKFC@coveris.com
Máte také zákonné právo na „požadavek na přístup subjektu“. Pokud toto právo uplatníte a my máme
vaše osobní údaje, musíme vám tyto údaje poskytnout, a to včetně popisu osobních údajů a
vysvětlení, proč je zpracováváme.
Pokud zadáte požadavek na přístup subjektu a objeví se dotazy, na který subjekt se ptáte, můžeme
vás požádat o poskytnutí informací, na jejichž základě můžeme odhalit vaši identitu.
Stejně jako právo na přístup subjektu můžete mít zákonné právo nechat své osobní údaje uvést do
pořádku nebo odstranit, vznést námitku s jejich zpracováním nebo toto zpracování zakázat. Pokud
jste nám poskytli údaje o sobě (například adresu nebo bankovní údaje), máte právo tyto údaje
obdržet ve strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci údajů. To platí pouze v případě,
že je podkladem pro zpracování souhlas nebo smlouva.
Pokud budeme spoléhat na váš souhlas jako na podklad pro zpracování, můžete ho kdykoli odvolat –
pokud tak však učiníte, nebude to mít vliv na zákonnost toho, co jsme učinili předtím, že jste souhlas
odvolali.
Stížnosti
Pokud máte stížnosti v souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů, obraťte se nejprve na
personální oddělení nebo úředníka pro bezpečnost informací. Můžete si také stěžovat u zákonného
regulátora. Kontakt nebo jiné podrobnosti vám poskytne personální oddělení, případně je můžete
vyhledat v příloze 1.
Rozsah
Toto oznámení není součástí žádného smluvního vztahu mezi společností a uchazečem o
zaměstnání. Může být kdykoli změněno.
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PŘÍLOHA 1 – KONTAKTNÍ INFORMACE
Kontrolor údajů

Adresa

Coveris Rigid (Zell) Deutschland GmbH

Marienburgstrasse 25a
56856 Zell (Mosel)
Německo
Anton-Böhlen-Strasse 5
34414 Warburg
Německo
Holland Place
Wardentree Park
Pinchbeck
Spalding
Lincolnshire
PE11 3ZN
Holland Place
Wardentree Park
Pinchbeck
Spalding
Lincolnshire
PE11 3ZN

Coveris Group Germany Holding GmbH

Coveris Flexibles UK Limited

Coveris Flexibles (Gainsborough) UK
Limited

Organizační jednotka

Kontaktní údaje HR/ISO

Coveris Rigid

ISO.Rigid@coveris.com

Coveris EMEA Flexibles

ISO.EMEA@coveris.com

Coveris UK Food & Consumer

ISO.UKFC@coveris.com

Země

Regulátor ochrany
údajů

Kontakt

Spojené
království

ICO

https://ico.org.uk/

Finsko

Tietosuojavaltuutettu

http://www.tietosuoja.fi/en/

Francie

CNIL

https://www.cnil.fr/

Nizozemsko

Autoriteit
Persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Rakousko

Österreichische
Datenschutzbehörde

https://www.data-protection-authority.gv.at/

BádenskoWürttembersko

Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz in

https://www.badenwuerttemberg.datenschutz.de/
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Baden-Württemberg
Bavorsko

Bayerisches Landesamt
für Datenschutzaufsicht

https://www.lda.bayern.de/de/index.html

Severní PorýníVestfálsko

Landesbeauftragte für
Datenschutz und
Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen

https://www.ldi.nrw.de/

Porýní-Falc

Der Landesbeauftragte
für den Datenschutz
und
die
Informationsfreiheit
Rheinland-Pfalz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/startseite/

Bulharsko

Commission for
Personal
Data
Protection

https://www.cpdp.bg/

Rumunsko

National Authority for
the Supervision of
Processing of Personal
Data

Ttp://www.dataprotection.ro/

Česká republika

Úřad pro ochranu
osobních údajů

https://www.uoou.cz/en/

Maďarsko

The Hungarian National
Authority for Data
Protection and Freedom
of Information

https://naih.hu/index.html

Litva

Duomenu apsaugos
inspekcija

www.ada.lt

Platné pouze pro Německo:
Úředník pro ochranu údajů je: DPO.Germany@coveris.com.
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PŘÍLOHA 2 – PŘÍJEMCI ÚDAJŮ MIMO EHP

Organizační jednotka

Příjemci

Země

Coveris Rigid

Neuvedeno

Neuvedeno

Coveris EMEA Flexibles

Neuvedeno

Neuvedeno

Coveris UK Food &
Consumer

Neuvedeno

Neuvedeno
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