
Oznámení o ochraně osobních údajů uchazeče 

 

1. Úvod 

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů uchazeče („Oznámení o ochraně osobních údajů“) popisuje, 

jak my, Connect Group, zacházíme s osobními údaji uchazečů, kteří u nás žádají o zaměstnání.  

Protože nakládání s vašimi osobními údaji považujeme za velmi důležité pro vás i pro nás, 

doporučujeme vám, abyste si toto Oznámení o ochraně osobních údajů pečlivě přečetli. 

Když v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů odkazujeme na „osobní údaje“, máme na mysli 

veškeré informace, pomocí kterých vás můžeme identifikovat jako jednotlivce (např. vaše jméno, 

telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje). 

2. Strana odpovědná za vaše osobní údaje     

Connect Group N.V. se nachází na několika místech světa. Seznam míst a kontaktní údaje na jednotlivé 

subjekty Connect Group naleznete zde. Subjekt (subjekty) Connect Group, u kterého se hodláte 

ucházet o zaměstnání, je odpovědný za vaše osobní údaje a jedná jako „správce údajů“. Tento subjekt 

je v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů označován jako „Connect Group" nebo „my". 

3. Vaše osobní údaje, které shromažďujeme a používáme 

Pro správu vaší kandidatury v průběhu celého procesu ucházení se o zaměstnání používáme následující 

obecné kategorie osobních údajů: 

 osobní údaje: osobní údaje, které jste uvedli ve svém životopise - například vaše jméno, 

adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další podrobnosti, jako váš titul, věk, datum narození 

nebo pohlaví. 

 náborové (výběrové) údaje: jakékoli další informace obsažené v životopise, motivačním 

dopise nebo jiné dokumentaci při žádosti, jako jsou osvědčení o vzdělání, informace o 

zkušenostech, reference, profesní osvědčení, jazykové znalosti a členství ve výborech nebo 

jiných (dobrovolných) orgánech.  

 výsledky hodnocení: pro určité pracovní pozice získáváme výsledky vašeho hodnocení od 

poradenských agentur. 

 jakékoli další osobní údaje: jakékoli další osobní údaje, které se nám v průběhu vašeho 

procesu ucházení se o zaměstnání rozhodnete sdělit.  

4. Právní základ, který máme pro zpracování vašich osobních údajů  

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že se budeme moci opřít o jeden z 

následujících právních základů: 

 uzavření pracovní smlouvy s vámi. 

 splnění právní povinnosti, které podléháme. 

 sledování našich oprávněných zájmů najímat kvalifikované lidi, hledat správné kandidáty na 

budoucí volná pracovní místa a zabezpečovat, chránit a rozvíjet naše podnikání. Tento právní 

základ používáme pouze pokud nad našimi oprávněnými zájmy nepřeváží vaše zájmy a základní 

práva.  

 

 

https://www.connectgroup.com/en/locations


Oznámení o ochraně osobních údajů uchazeče 

 

5. Účely, pro které vaše osobní údaje používáme 

Vaše údaje budeme zpracovávat pouze pro konkrétní a omezené účely, které souvisejí s právními 

základy, které jsme uvedli výše v části 4. Těmito účely jsou: 

 uzavřít s vámi pracovní smlouvu: realizovat proces ucházení se o zaměstnání posouzením 

vašich dovedností, kvalifikací a vhodnosti pro naše kariérní příležitosti, ověřit reference a 

vyřídit vaše žádosti, stížnosti nebo dotazy. 

 splnění právní povinnosti, které podléháme: dodržovat příslušné (zaměstnanecké) zákony a 

předpisy, požadavky vládních organizací nebo justičních služeb a uplatňovat a bránit 

(potenciální) právní nároky. 

 naše oprávněné zájmy: uchovat si vaše záznamy pro budoucí náborové procesy (pokud to 

umožňují místní zákony), mimo jiné za účelem komunikace s vámi a informování vás o 

potenciálních kariérních příležitostech, které vyhovují vašemu kandidátskému profilu. 

6. Uchovávání vašich osobních údajů 

V závislosti na subjektu (subjektech) Connect Group, u kterého se ucházíte, uchováváme vaše údaje 

tak dlouho, jak je to nutné, abychom vyhověli požadavkům, které vyplývají z příslušných zákonů a 

předpisů země, kde je subjekt Connect Group umístěn. 

Pokud vaše kandidatura nebyla úspěšná, uchováme vaše osobní údaje pouze po maximální dobu 

povolenou místními zákony a předpisy.   

Pokud budeme chtít vaše osobní údaje uchovat déle, abychom vás mohli informovat o možných 

budoucích pracovních příležitostech u nás, budeme vás patřičně informovat a poskytneme vám 

možnost vyjádřit nesouhlas s takovým postupem.  

Pokud přijmete zaměstnání u společnosti Connect Group, budeme vaše osobní údaje uchovávat a 

používat v souladu s naším Oznámením o ochraně osobních údajů zaměstnance, které je poskytováno 

všem zaměstnancům. 

7. Sdílení vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje sdílíme na základě nezbytnosti vědět s následujícími stranami: 

 autorizovaní zaměstnanci (HR) v rámci Connect Group, kteří se podílejí na procesu náboru a 

výběru.  

 externí poskytovatelé IT služeb, které využíváme k ukládání osobních údajů. Přijímáme veškerá 

patřičná opatření, abychom u těchto poskytovatelů služeb IT zajisili, aby s vašimi osobními 

údaji zacházeli jako s důvěrnými, a aby vaše osobní údaje zpracovávali pouze podle našich 

přísných pokynů a na základě platných zákonů. 

 pro určité pracovní pozice sdílíme vaše (kontaktní) údaje s externími poradenskými 

agenturami, aby s vámi provedli vaše hodnocení. 

 další třetí strany v případě zákonných povinností, jako jsou naši právní nástupci v případě 

podnikové transakce a příslušné regulační orgány, donucovací orgány nebo jiné vládní 

organizace. 
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8. Přenos vašich údajů mimo EHP   

Vaše osobní údaje, které nashromáždíme, jsou primárně uloženy a dále zpracovávány v rámci 

Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Za určitých okolností je možné, že využijeme jako třetí 

stranu poskytovatele služeb, kteří jsou umístěni mimo EHP. V důsledku toho může být nutné, abychom 

vaše osobní údaje přenesli mimo EHP. V takových případech zavedeme přiměřená ochranná opatření 

(a v případě potřeby i doplňková opatření), abychom zajistili, že vašim osobním údajům bude 

poskytnuta úroveň ochrany, která je v zásadě ekvivalentní úrovni ochrany zaručené v rámci EHP, 

například ve shodě o dodržení Standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí s 

příjemci vašich údajů.  

Můžete požádat o kopii jakékoli dokumentace, dokládající odpovídající ochranná opatření, která byla 

přijata, kontaktováním našeho týmu pro ochranu osobních údajů na adrese 

privacy@connectgroup.com. 

9. Zabezpečení vašich osobních údajů 

Efektivní zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité. Proto jsme přijali odpovídající 

technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným 

nebo nezákonným použitím nebo přístupem. Podnikáme kroky k omezení přístupu k vašim osobním 

údajům na ty jednotlivce, kteří potřebují mít přístup pro jeden z účelů uvedených v tomto Oznámení o 

ochraně osobních údajů.  

 

Dále smluvně zajišťujeme, aby jakákoli třetí strana, která zpracovává vaše osobní údaje naším jménem, 

dodržovala přinejmenším srovnatelné standardy důvěrnosti a integrity jako my. 

 

10. Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům 

Máte několik práv ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným společností Connect Group. Máte 

právo na přístup, aktualizaci, smazání nebo omezení osobních údajů, které o vás shromažďujeme, a 

kdykoli můžete získat kopii vašich osobních údajů, které uchováváme, nebo požadovat, aby byly 

informace předány jinému správci údajů. 

Máte také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, u kterých se jedná o vaše 

oprávněné zájmy. 

Pokud jste nám dali souhlas, například k použití vašich osobních údajů, které jste nám dobrovolně 

poskytli, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, pokud jste si to rozmysleli. Vezměte prosím na vědomí, 

že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování, které proběhlo před odvoláním 

vašeho souhlasu, a že můžeme vaši žádost vyřídit pouze v souladu s platnými zákony. 

Pokud si přejete uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat zasláním e-mailu našemu týmu pro 

ochranu osobních údajů na adresu privacy@connectgroup.com. Abychom vašemu požadavku vyhověli 

co nejlépe, uveďte, které osobní údaje byste chtěli obdržet, které jste změnili nebo odstranili, nebo 

jaká omezení byste chtěli uvést v používání těchto údajů. 

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, nebo pokud se domníváte, že byla 

porušena vaše práva na ochranu údajů, máte právo podat stížnost u orgánu dozoru v zemi, kde žijete 

nebo pracujete nebo kde podle vás byla vaše práva porušena.  
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11. Kontaktujte nás 

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání vašich osobních údajů nebo obecně týkající se 

tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit některá ze svých práv, 

obraťte se na své kontaktní místo HR, jehož kontaktní údaje najdete na našich webových stránkách. 

https://www.connectgroup.com/en/vacancies nebo nás kontaktujte na privacy@connectgroup.com. 
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