PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELE
Datum poslední aktualizace: [25/05/2018]

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů žadatele (dále jen „Prohlášení”) popisuje naše postupy v
souvislosti se všemi osobními údaji (dále jen „Osobní údaje“), které shromažďujeme prostřednictvím
sekce Kariéra na webových stránkách všech subjektů společnosti LeasePlan, jakož i of f line v
souvislosti s žádostí žadatele o zaměstnání nebo o stáž u společnosti LeasePlan Corporation N.V.
nebo některé z našich přidružených společností [https://www.leaseplan.com] (dále jen společně
„LeasePlan“). Upozorňujeme, že stránky Kariéra nejsou určeny pro nezletilé osoby mladší 16 let .
Osobní údaje poskytnuté na jiných místech na webových stránkách společnosti LeasePlan nebo
jejích přidružených společností budou zpracovávány v souladu s našimi obecnými pravidly uvedenými
online v Prohlášení o ochraně osobních údajů.
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?
Shromažďujeme inf ormace, které jste nám poskytli v souvislosti s vaší žádostí, včetně:
•

Jméno, adresa telef onní číslo, e-mailová adresa a další kontaktní údaje;

•

Status pracovního povolení;

•

Životopis, motivační dopis, předchozí pracovní zkušenosti, inf ormace o dosaženém vzd ělání
a potvrzení o bezúhonnosti v době nástupu do zaměstnání;

•

Schopnosti;

•

Získané prof esní a jiné pracovní licence, povolení a certif ikace;

•

Inf ormace týkající se ref erencí; a

•

Jakékoli další inf ormace, které nám poskytnete (např. pracovní pref erence, ochota
přestěhovat se, současný plat, požadovaný plat, ocenění neb o prof esní členství).

Společnost LeasePlan je zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi, což znamená, že nabízíme rovné
zacházení všem uchazečům. V některých případech jsme povinni klást uchazečům otázky týkající se
rasy/etnického původu, pohlaví a zdravotního postižení, a to za účelem sledování rovných příležitostí
v našem náborovém procesu. Pokud to zákon nevyžaduje, požádáme vás o poskytnutí těchto
inf ormací pro stejné účely, které můžete poskytnout dobrovolně. U příslušného volného pracovního
místa bude uvedeno, zda jsou příslušné inf ormace povinné, nebo dobrovolné. V opačném případě
vás žádáme, abyste se vyhnuli poskytování inf ormací, které mohou být podle platných právních
předpisů kvalif ikovány jako citlivé inf ormace, s výjimkou případů, kdy jsou tyto i nf ormace vyžad o v ány
zákonem. Citlivé inf ormace zahrnují rasu, náboženství, etnický původ, národnost nebo státní
příslušnost, věk, pohlavní identitu, sexuální život nebo praktiky nebo sexuální orientaci, rodinný stav,
lékařské nebo zdravotní inf ormace (včetně zdravotního postižení), genetické nebo biometrické
inf ormace, biometrické šablony, politické nebo f ilozofické přesvědčení, členství v politických st ranác h
nebo odborech, status veterána, inf ormace o prověrkách, soudní údaje, jako je trestní rejstřík, ne bo
inf ormace o jiných soudních nebo správních řízeních.
Veškeré inf ormace, které poskytnete prostřednictvím sekce Kariéra na našich webových stránkách,
musí být pravdivé, úplné a nezavádějící. Poskytnutí nepřesných, neúplných nebo zavádějících
inf ormací může vést k zamítnutí vaší žádosti v průběhu procesu podávání žádosti nebo k
disciplinárnímu opatření včetně okamžitého ukončení pracovního poměru. Kromě toho je vaší
odpovědností zajistit, aby vámi poskytnuté inf ormace neporušovaly práva třetích stran.
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Pokud nám v rámci své žádosti poskytnete osobní údaje osoby poskytující ref erence nebo jiné osoby,
je vaší povinností získat od této osoby souhlas před tím, než nám tyto inf ormace poskytnete.
JAK SHROMAŽĎUJEME OSOBNÍ ÚDAJE?
My a naši poskytovatelé služeb shro mažďujeme Osobní údaje různými způsoby, včetně:
•

Prostřednictvím sekce Kariéra na webových stránkách
o

•

Offline
o

•

•

Osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím Kariérního webu, například když
odešlete svůj životopis nebo se ucházíte o zaměstnání.

Osobní údaje od vás shromažďujeme of f line, například když nám pošlete svůj
životopis poštou nebo poskytnete osobní údaje telef onic ky.

Z jiných zdrojů
o

Osobní údaje získáváme také od třetích stran, jako např. LinkedIn, Indeed,
Glassdoor, Jooble, Adzuna, Jobrapido, Careerjet, vacatures.nl a od personálních
agentur.

o

Pro účely prověření údajů v souvislosti s vaší žádostí a v souladu s platnými právními
předpisy získává společnost LeasePlan inf ormace o vás z jiných zdrojů, mezi které
patří například:
▪

Vaše ref erence;

▪

Předchozí zaměstnavatelé; a

▪

Vzdělávací zařízení, která jste navštěvovali.

Prostřednictvím souborů cookie a dalších sledovacích zařízení. My a naši poskytovatelé
služeb používáme soubory typu “cookies” a podobné sledovací technologie v sekci Kariéra na
webových stránkách. Pro další inf ormace si můžete přečíst naše Prohlášení o využití souborů
cookie a podobných technologií.

JAK POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?
Inf ormace o vás shromažďujeme a zpracováváme z jednoho nebo více následujících důvodů.:
a) Protože tyto inf ormace jsou nezbytné pro přijetí a zpracování vaší žádosti před uzavřením
pracovního poměru nebo stáže;
b) Protože tyto inf ormace jsou pro nás zvláště důležité a máme na jejich zpracování zvláštní
oprávněný zájem podle zákona;
c) Pro splnění zákonné povinnosti;
d) Protože nám tyto inf ormace dobrovolně poskytujete a souhlasíte s jejich zpracováním;
Pokud je shromažďování nebo zpracování založeno na vašem souhlasu, můžete souhlas kdykoli
odmítnout nebo odvolat, aniž by to mělo důsledky na vaši žádost, a to v rozsahu povoleném plat ný mi
právními předpisy. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na tomto
souhlasu před jeho odvoláním.
Inf ormace, které poskytnete na stránkách Kariéra, budou použity pro účely globálního náboru, řízen í a
plánování zaměstnanců společnosti LeasePlan, a to v souladu s platnými právními předpisy:
•

Pro zpracování vaší žádosti. Tyto činnosti budeme provádět za účelem správy našeho
budoucího smluvního vztahu s vámi, pokud k tomu máme oprávněný zájem ;
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•

Pro vyhodnocení vašich schopností a kvalifikací pro danou pozici. Tyto činnosti budeme
provádět za účelem správy našeho budoucího smluvního vztahu s vámi, pokud k tomu máme
oprávněný zájem;

•

Pro ověření poskytnutých referencí. U některých volných pracovních míst je nutné
předložit konkrétní ref erence, které jsou uvedeny v popisu příslušného volného prac ovního
místa. V takovém případě použijeme inf ormace k ověření ref erencí. Tyto činnosti budeme
provádět, abychom splnili zákonnou povinnost nebo pokud k tomu máme oprávněný zájem;

•

Pro vzájemnou komunikace. Budeme s vámi komunikovat ohledně vaší žádosti a zasílat
vám inf ormace týkající se kariérního webu a případných změn našich podmínek a zásad.
Tyto činnosti budeme provádět za účelem sp rávy našeho budoucího smluvního vztahu s
vámi, pokud k tomu máme oprávněný zájem;

•

Pro dodržování nebo pro kontrolu dodržování platných zákonů nebo nařízení. Tyto
činnosti budeme provádět, abychom splnili zákonnou povinnost nebo pokud k tomu máme
oprávněný zájem. Berte na vědomí, že dodržování platných zákonů se může týkat také
zákonů platných mimo zemi, kde máte bydliště;

•

Pro provedení prověrky před nástupem do zaměstnání. U některých volných pracovních
míst je nutné provést prověrku před nástupem do zaměstnání, toto je uvedeno v popisu
příslušného volného pracovního místa. V takovém případě použijeme inf ormace k provedení
prověrky. Tyto činnosti budeme provádět, abychom splnili zákonnou povinnost nebo po k ud k
tomu máme oprávněný zájem; a

•

Pro legitimní obchodní účely. Pokud k tomu máme oprávněný obchodní zájem, nap říklad
pro administrativní účely společnosti LeasePlan, interní souhrnné zprávy o řízení, interní
školení.

•

S vaším souhlasem, ale pouze pro účely, kdy požadujeme inf ormace, které můžete
poskytnout dobrovolně, například souhlas se zpracováním inf ormací o diverzitě pro účely
sledování rovných příležitostí v našem náborovém procesu nebo pro uchování va šeho
životopisu v naší mezinárodní databázi kandidátů pro budoucí zvážení.

Pokud vás přijmeme, osobní údaje, které shromáždíme v souvislosti s vaší žádostí, mo hou být
začleněny do našeho systému lidských zdrojů a použity k řízení procesu přijímání nových
zaměstnanců; všechny tyto inf ormace se mohou stát součástí vašeho zaměstnaneckého spisu a
mohou být použity pro další účely související s vaším zaměstnaneckým poměrem.
Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím kariérních stránek je dobrovolné. Pokud však
neposkytnete dostatečné inf ormace, společnost LeasePlan nemusí být schopna posoudit vaši žádo s t
o zaměstnání nebo, pokud budete přijati, vaše následné povýšení, přeložení nebo přemístění.
KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
Přístup k osobním údajům omezíme na pracovníky, kteří je potřebují znát pro účely popsané v tomto
prohlášení, včetně pracovníků náborového oddělení, oddělení lidských zdrojů a inf ormačních
technologií a oddělení odpovědného za váš pohovor a/nebo za pozici, o kterou se ucházíte.
Společnost LeasePlan také sdílí osobní údaje s třetími stranami - poskytovateli služeb, včetně
hostování a provozování kariérních stránek, pomoci při náboru a zprac ování prověrek.
PROČ SE MOHOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I VE TŘETÍCH ZEMÍCH?
Společnost LeasePlan je globální poskytovatel služeb, který má klienty a pobočky po celém světě.
Osobní údaje, které zpracováváme pro vaši žádost, mohou být předány organizacím sp olečnosti
LeasePlan a našim poskytovatelům služeb v jiných zemích, než je země vašeho bydliště. To nám
umožňuje zvážit vaše nabídky na volná pracovní místa v rámci celé společno sti LeasePlan. Některé
3

země jsou považovány za země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany vašich Osobních údajů
podle norem EU. Seznam těchto ‘adekvátních zemí’ naleznete zde. Pro předávání osobních údajů do
jiných zemí zavedla společnost LeasePlan odpovídající opatření na ochranu vašich osobních ú dajů,
jako jsou závazná korporátní pravidla. Kopii těchto opatření můžete získat tak, že nás kontaktujete na
adrese uvedené v sekci ‘Jak nás můžete kontaktovat / zaslat stížnost?’ nebo prostřednictvím tohoto
odkazu: https://www.leaseplan.com/cs-cz/kontakt/.
KOMU ZPŘÍSTUPŇUJEME VAŠE ÚDAJE
Vaše osobní údaje také používáme a zveřejňujeme, pokud je to nezbytné nebo vhodné, zejména
pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo oprávněný zájem:
•
•
•
•

Abychom mohli reagovat na požadavky veřejných a státních orgánů.
− To může zahrnovat orgány mimo stát, kde máte bydliště.
Abychom mohli spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.
− Například když obdržíme žádosti a příkazy orgánů činnýc h v trestním řízení.
Abychom mohli vymáhat naše smluvní p odmínky; a
Abychom mohli chránit naše práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek a/nebo práva,
soukromí, bezpečnost a majetek našich přidružených společností, vás nebo jiných osob .

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání (s výjimkou USA) budou uchovávány po dobu maximálně
jednoho roku nebo po kratší dobu, pokud tak vyžadují platné právní předpisy. Pokud to vyžadují
platné právní předpisy, společnost LeasePlan vás požádá o souhlas s uchováváním vašich Osobníc h
údajů po výše uvedenou doby uchovávání. Po uplynutí doby uchovávání společnost LeasePlan vaše
Osobní údaje vymaže. Americké zákony vyžadují, aby společnos t LeasePlan uchovávala Osobní
údaje uchazečů, kteří se ucházejí o zaměstnání v rámci Spojených států, po dobu dvou let .
JAK ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE?
Snažíme se používat přiměřená organizační, technická a administrativní opatření k ochraně osobních
údajů v rámci naší organizace. Bohužel nelze zaručit 100% bezpečnost žádného systému přenosu
nebo ukládání dat. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše komunikace s námi již není bezpečná,
neprodleně nás inf ormujte v souladu s pokyny v níže uvedené sekci "Kontaktujte nás".
Společnost LeasePlan se tímto v ro zsahu povoleném místními zákony zříká jakékoli odpovědnosti za
sebe, své přidružené společnosti a smluvní partnery za jakékoli osobní údaje, které shromáždíme v
souvislosti s vaší žádostí a které mohou být ztraceny, zneužity, neoprávněně zpřístupněny,
zveřejněny, pozměněny nebo zničeny nebo nejsou včas doručeny do sekce Kariéra na našich
webových stránkách.
POKRÝVÁ TOTO PROHLÁŠENÍ I WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN?
Toto Prohlášení se nezabývá ochranou osobních údajů, inf ormacemi ani jinými postupy třetích stran,
včetně třetích stran provozujících jakékoli webové stránky nebo služby, na které stránky Kariéra
odkazují, a my za ně neneseme odpovědnost. Uvedení odkazu na Stránkách pro kariéru neznamená,
že společnost LeasePlan nebo naše přidružené společnosti podporují odkazované strán ky nebo
služby.

PRACUJETE UŽ PRO LEASEPLAN?
Pokud v současné době už pracujete pro společnost LeasePlan nebo pro některou z našich
přidružených společností, můžete se prostřednictvím kariérních stránek ucházet o jinou pozici v rámci
společnosti LeasePlan. Pokud takovou pozici přijmete, mohou se změnit vaše programy výhod a
příslušné směrnice oddělení lidských zdrojů. O způsobilosti žádosti, programech výhod a směrnici
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oddělení lidských zdrojů platných pro danou pozici se poraďte s personálním manažerem pro novou
pozici.
Stránky Kariéra nejsou určeny pro distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jaké koli
jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití byly v rozporu s místními zákony nebo
předpisy.
ZMĚNY V TOMTO PROHLÁŠENÍ
Vyhrazujeme si právo toto prohlášení kdykoli změnit s ohledem na budoucí vývoj společnosti
LeasePlan, Kariérní stránky nebo změny v odvětví či právní trendy. Označení "Datum poslední
aktualizace" v horní části tohoto Prohlášení ukazuje, kdy bylo toto Prohlášení naposledy revidováno.
Jakékoli změny vstoupí v platnost, jakmile zveřejníme revidované Prohlášení na webových stránkách
společnosti v sekci Kariéra.
JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT NEBO ZADAT STÍŽNOST?
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti, prosím kontaktujte nás prostřednictvím kontaktní stránky.
Protože e-mailová komunikace nemusí být vždy bezpečná, prosím, neuvádějte do e-mailu citlivé
inf ormace.
JAK MŮŽU VYUŽÍT SVÉ PRÁVO NA OPRAVU MÝCH ÚDAJŮ NEBO NA ZAMEZENÍ POUŽITÍ
MÝCH ÚDAJŮ?
Pokud se zaregistrujete na stránkách Kariéra, můžete přistupovat ke svým osobním údajům, které
jsou na nich uloženy, kontrolovat je a měnit, a to tak, že se přihlásíte na stránky Kariéra a
aktualizujete inf ormace o svém účtu. Aktualizovaný prof il bude použit jako výchozí, až se budete
příště ucházet o zaměstnání prostřednictvím svého účtu online. Chcete-li změnit osobní údaje, které
jste již odeslali k posouzení pro konkrétní pracovní pozici, aktualizujte svůj prof il a znovu odešlete
žádost o danou pozici. Doporučujeme vám, ab yste své osobní údaje neprodleně aktualizovali, p o k ud
se změní nebo pokud jsou nepřesné.
Pokud to platné právní předpisy umožňují, můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo
o jejich kopii, o jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování (podle potřeby), vznést
námitku proti jejich zpracování nebo požádat o přenositelnost svých osobních údajů. Svou žádost
podejte tak, že nás kontaktujete, jak je uvedeno níže v sekci “ Jak nás můžete kontaktovat / zaslat
stížnost?”. Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k procesu podávání žádostí (mimo jiné), do
kterého můžete vstoupit prostřednictvím kariérních stránek, nemusíme být povinni vaší žádosti
vyhovět (nebo jí vyhovět v plném rozsahu). Za těchto okolností vám napíšeme a vysvětlíme, proč vám
nemůžeme vyhovět.
Ve své žádosti prosím jasně uveďte, k jakým osobním údajům chcete získat přístup nebo je nechat
změnit či vymazat, případně nám sdělte, s jakými omezeními byste chtěli, abychom vaše osobní
údaje používali.
V zájmu vaší ochrany provádíme žádo sti pouze s ohledem na inf ormace spojené s konkrétní emailovou adresou, kterou jste použili k odeslání žádosti, a před provedením vaší žádosti můžeme
potřebovat ověřit vaši totožnost. Vezměte prosím na vědomí, že některé osobní údaje mohou být z
těchto žádostí vyňaty na základě platných zákonů o ochraně osobních údajů nebo jiný ch zákonů a
předpisů.
Můžete nás také kontaktovat:
•

Zasláním e-mailu na adresu: corp-hr.services@leaseplan.com, pokud máte jakýkoliv dotaz
týkající se tohoto Prohlášení.

•

Kontaktovat jednotlivé osoby v pozici Group Privacy Of f icer a Data Protection Of f icer v k ažd é
pobočce LeasePlanu prostřednictvím webových stránek v každé jednotlivé zemi.
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•

Podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi nebo regionu nebo v místě
údajného pochybení:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cf m?item_id=612080

POTVRZENÍ
Potvrzuji, že jsem toto prohlášení obdržel/a, prostudoval/a a porozuměl/a mu.
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