OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – UCHAZEČI
ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI
Pyrotek pokládá za svůj závazek chránit vaše soukromí a zabezpečovat vaše osobní údaje. Podnikáme opatření
k zajištění toho, aby osobní údaje, které o vás shromažďujeme, byly dostačující, relevantní a nikoli nadbytečné.
Zajišťujeme také, aby byly zpracovávány jen pro omezené účely související s vaším zaměstnáním nebo smlouvou a
obchodní činností společnosti Pyrotek.
Toto Oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem Pyrotek a jeho dceřiné společnosti shromažďují
a používají osobní informace o vás jako uchazeči o práci v Pyroteku. Pokud se stanete naším zaměstnancem nebo
smluvním pracovníkem, poskytneme vám další informace týkající se Oznámení o ochraně osobních údajů. Toto
Oznámení o ochraně osobních údajů také popisuje, jaká práva můžete případně mít ohledně osobních informací,
které o vás máme, a jak můžete požádat o jejich zpřístupnění, opravu nebo vymazání. Správcem údajů je Pyrotek
Incorporated se sídlem 705 West 1st Avenue, Spokane, WA 99201, USA. Můžete na tuto adresu zaslat dopis nebo
můžete poslat e-mail na adresu dataprotection@pyrotek.com.
Pro účely tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů znamenají „osobní údaje“ jakékoli informace o osobě, jejíž
totožnost lze zjistit. Nezahrnuje to anonymní údaje ani informace související s konkrétní osobou, ze kterých byly
odstraněny údaje o její totožnosti.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje o uchazečích shromažďujeme během náboru, výběrového řízení a přijímání do zaměstnání. Tyto údaje
získáváme buď přímo od uchazečů nebo někdy i z pracovních agentur nebo firem zabývajících se ověřováním údajů
poskytnutých uchazeči. Můžeme získávat dodatečné informace od třetích stran, například bývalých zaměstnavatelů,
osob uvedených jako reference, od úvěrových agentur nebo jiných pracovních agentur. Můžeme také vyhledávat
údaje ve veřejně přístupných zdrojích, například sociálních médiích, jak můžeme občas pokládat za vhodné.
K provádění našich činností a plnění povinností zaměstnavatele a firmy můžeme shromažďovat, uchovávat a používat
tyto kategorie vašich osobních údajů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Osobní kontaktní údaje, například jméno, titul, adresy, telefonní čísla a osobní e-mailové adresy
Datum narození
Pohlaví
Manželský stav a stav závislé osoby
Státem přidělená identifikační čísla, jako je číslo státního pojištění nebo rodné číslo, číslo řidičského průkazu
nebo číslo jiného osobního průkazu
Informace týkající se náboru (včetně kopií pracovního povolení, referencí a jiných informací zahrnutých
v životopise nebo průvodním dopise, nebo jako součást výběrového řízení)

Můžeme také shromažďovat, uchovávat a používat následující „zvláštní kategorie“ citlivých osobních údajů:
1.
2.
3.

Rasa nebo etnický původ, náboženské vyznání, sexuální orientace a politické názory
Členství v odborech
Informace o vašem zdravotním stavu, včetně jakýchkoli onemocnění, zdravotní záznamy a záznamy
o pracovní neschopnosti
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4.

Informace o odsouzení v trestních věcech a o trestných činech, tam, kde je to relevantní a zákonné

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budeme používat v případech, kdy to dovolují nebo vyžadují příslušné zákonné předpisy a smluvní
ustanovení (včetně kroků prováděných před uzavřením smlouvy), například:
1.
2.
3.

Když je zpracování těchto údajů nebytné pro plnění našich povinností možného zaměstnavatele.
Když to potřebujeme ke splnění svých zákonných povinností.
Za účelem zajištění správnosti a aktuálnosti našich záznamů.

Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro následující legitimní obchodní účely týkající se nás nebo třetí strany, a
při plnění pracovní smlouvy, kterou s vámi uzavřeme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozhodování o náboru nebo uzavření smlouvy
Ověření toho, že máte zákonné oprávnění/zákonnou způsobilost k práci pro naši firmu
Správa zaměstnaneckých údajů (včetně správy platů, daní a benefitů)
Obchodní řízení a plánování
Posouzení kvalifikace pro konkrétní pozici nebo úkol
Plnění žádostí o předání informací, včetně vašich osobních údajů, ze strany regulačních orgánů a/nebo na
základě právních ustanovení za účelem vymezení nebo obrany zákonných práv naší společnosti nebo třetí
strany
7. Jednání v souladu s příslušnými právními předpisy
8. Řešení právních sporů týkajících se vás nebo jiných zaměstnanců
9. Zabránění podvodům
10. Provádění analytických studií údajů za účelem vyhodnocení a lepšího pochopení otázek udržení si
zaměstnanců a míry jejich úbytku
11. Sledování dodržování zásady rovných příležitostí v zaměstnání
Vaše osobní údaje budeme používat jen pro ty účely, pro které jsme je shromáždili, nebo pro jiné slučitelné účely.
Pokud budeme potřebovat použít vaše osobní údaje pro jiný účel, oznámíme vám to a vysvětlíme vám, na jakém
právním základě tak můžeme učinit.

SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje budeme zpřístupňovat třetím stranám pouze tehdy, když to vyžadují zákony, nebo našim
zaměstnancům, jiným subjektům společnosti Pyrotek, smluvním dodavatelům, pověřeným zástupcům nebo
poskytovatelům služeb třetí strany, kteří tyto údaje potřebují, aby nám pomáhali se správou zaměstnaneckých
vztahů s vámi nebo pro účely našich legitimních zájmů, jak je popsáno výše. Poskytovatelé služeb třetí strany jsou
například zpracovatelé mezd, správci benefitů a poskytovatelé datových úložišť nebo hostingu. Zahrnuje to i naše
obchodní, finanční a právní poradce a poradce pro audity. Když takto sdílíme vaše osobní údaje, podnikáme příslušná
opatření, abychom zajistili, že poskytovatelé služeb vaše údaje zabezpečí.
Vaše osobní údaje mohou být předávány do jiné země, než ve které byly poskytnuty nebo shromážděny, a mohou
být v takovéto zemi uloženy i zpracovávány. Pokud při předávání údajů do země mimo Evropský hospodářský prostor
máme za to, že v této zemi neplatí dostačující zákony na ochranu osobních údajů (například USA), používáme
standardní
smluvní
doložky
schválené
Evropskou
komisí
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content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915)(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087), ujednání mezi EU a USA o štítu na ochranu soukromí pro předávání
údajů do USA, a mezipodnikové smlouvy o předávání údajů, pokud se neuplatní jiný zákonný mechanismus, jako
například při předávání údajů do organizací s osvědčením štítu na ochranu soukromí.

ZABEZPEČENÍ A UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Zavedli jsme opatření na zabezpečení vašich údajů. Zavedli jsme postupy pro případ podezření na narušení
zabezpečení údajů, a kdykoli to zákonné předpisy vyžadují, budeme vás i příslušné regulační úřady o takovém
podezření informovat.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat v souladu s našimi Pravidly uchování a ničení záznamů.

VAŠE PRÁVA K OSOBNÍM INFORMACÍM
Informujte nás prosím o veškerých změnách v osobních údajích, které o vás máme, abychom tyto údaje mohli
v našem systému opravit a aktualizovat. Na základě relevantních ustanovení příslušných zákonů o ochraně osobních
údajů můžete mít právo požádat o zpřístupnění, opravu nebo vymazání osobních údajů, které o vás máme, nebo za
určitých okolností vznést námitku proti jejich zpracování. Můžete mít také právo žádat, abychom předali vaše osobní
údaje jiné straně, v rozsahu stanoveném příslušnými zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud chcete
zkontrolovat, ověřit nebo opravit své osobní údaje nebo požádat o jejich vymazání, vznést námitku proti jejich
zpracování
nebo
požádat
o jejich
předání
třetí
straně,
kontaktujte
nás
prosím
na
adrese dataprotection@pyrotek.com.
Příslušné zákonné předpisy nám mohou dovolovat poskytování vašich osobních údajů nebo vyžadovat, abychom
jejich poskytování omezili, a také abychom je uchovali a pokračovali v jejich zpracování. Z těchto právních důvodů
možná nebudeme moci vaše žádosti zcela splnit a podle potřeby s vámi v relevantní době tyto důvody
prodiskutujeme.
Za určitých omezených okolností máte právo odvolat svůj souhlas ke konkrétnímu zpracování údajů i poté, co jste
svůj souhlas ke shromažďování, zpracování a předávání svých osobních údajů pro tento konkrétní účel již poskytli.
V případě, kdy chcete odvolat svůj souhlas, kontaktujte dataprotection@pyrotek.com.
Máte právo upozornit na obavy, které máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů. Na tyto své obavy
nás můžete upozornit přímo (kontaktní informace jsou uvedeny na začátku tohoto Oznámení). Můžete však také
oznámit své obavy dozorovému úřadu – ve Velké Británii je to Úřad komisaře pro informace.

ZMĚNY V TOMTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Čas od času můžeme toto Oznámení o ochraně osobních údajů upravit nebo aktualizovat, a nové Oznámení vám
zpřístupníme. Čas od času vás také můžeme informovat o zpracování vašich osobních údajů jinými způsoby.
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