
 

   

Wavin 
Oznámení o 
ochraně osobních 
údajů uchazečů 

Datum nabytí účinnosti: Únor 2022 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů („oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů“) popisuje, jak společnost 
Wavin B.V. a její přidružené společnosti (dále jen: „Wavin“, „my“, „naše“ nebo „nás“), nakládají s vašimi osobními údaji v průběhu náboru 
a výběru. Společnost Wavin se zavazuje nakládat s vašimi osobními údaji v souladu se zákonem, spravedlivým a transparentním 
způsobem. 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny uchazeče, kteří se u nás ucházejí o zaměstnání („uchazeči“ nebo 
„vy“). Pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů odkazujeme na „osobní údaje“, máme na mysli veškeré informace, 
na jejichž základě vás společnost Wavin může přímo nebo nepřímo identifikovat. Když odkazujeme na „zpracování“ osobních údajů, 
myslíme tím veškeré použití vašich osobních údajů, jako je shromažďování, ukládání, úprava, přeposílání a mazání. 

Wavin, u kterého se ucházíte o práci, odpovídá za vaše osobní údaje a jedná jako jejich „správce“. Kromě toho se společnost Wavin 
B.V. považuje za správce údajů, pokud jde o zpracovávání vašich osobních údajů pro účely globálního náboru. Přehled příslušných 
odpovědných subjektů společnosti Wavin, a případně jejich zástupců, naleznete zde: 
https://mexichem.sharepoint.com/:f:/s/WavinLegalHub/EnikqOEMXldCpW-KErP6OHAB6LloIDsXmLxIdZ6hS3NWlA?e=4qkswT   

 

1. Odkud získáváme vaše osobní údaje? 

Společnost Wavin může vaše osobní údaje shromažďovat z následujících zdrojů: 

(i) Osobní údaje, které jste nám poskytli, můžeme získat v rámci procesu žádosti o zaměstnání. 
 
(ii) Můžeme shromažďovat osobní údaje, které jsou veřejně dostupné, a to i prostřednictvím sociálních médií (v rozsahu, v jakém se 

rozhodnete svůj profil veřejně zviditelnit). 
 
(iii) Vaše osobní údaje můžeme obdržet od třetích stran, které nám je poskytují, např.: 

• Personální agentury nebo výkonné náborové společnosti; 
• Bývalí zaměstnavatelé poskytující reference; 
• Podkladové informace poskytnuté nebo potvrzené akademickými institucemi nebo poskytovateli osvědčení; a/nebo 
• Jinými subjekty společnosti Wavin pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů. 

  

2. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme? 

V průběhu celého procesu podávání žádostí zpracovává společnost Wavin, pro účely správy vaší žádosti, následující typy osobních 
údajů: 

https://mexichem.sharepoint.com/:f:/s/WavinLegalHub/EnikqOEMXldCpW-KErP6OHAB6LloIDsXmLxIdZ6hS3NWlA?e=4qkswT


 

   

•  Osobní údaje, včetně kontaktních údajů: například vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
pohlaví, státní občanství, státní příslušnost, datum narození, titul, rodné číslo nebo případně evidenční číslo pojištěnce a údaje o 
rodinných příslušnících. 

 
• Údaje o náboru a odborné kvalifikaci: např. osobní údaje obsažené ve vašem životopise, žádosti a v jiné dokumentaci spojené se 

žádostí, jako je vzdělání a dosavadní práce, výpis z rejstříku trestů, certifikáty, licence, informace o zkušenostech, reference a 
podrobnosti o bývalých zaměstnavatelích, veřejně dostupné informace zobrazené na platformách jako je LinkedIn, jazykové znalosti 
a členství ve výborech nebo jiných (dobrovolných) organizacích. 

 
• Údaje o pohovorech a výsledná hodnocení: například záznamy o pohovorech nebo poznámky z pohovorů. U určitých pozic si 

obstaráváme výsledná hodnocení z pohovorů, které jsme s vámi provedli my, nebo personální agentury. 
 
• Dokumentace požadovaná podle imigračních právních předpisů: například informace o státní příslušnosti a pobytu, případně 

číslo víza, pracovní povolení (kde je vyžadováno pro splnění právních předpisů). 
 
• Záběry z kamerových systémů (CCTV): například záběry z kamer v našich prostorách, pokud k nám přicházíte na pohovor. 
 
• Návštěvní záznamy: některé z našich prostor mají záznamy návštěv, kde se vyplňuje jméno a příjmení, čas příjezdu a odjezdu a 

případně registrační číslo vozidla. 
 
• Zpětná vazba: jakákoli zpětná vazba nebo názory, které nám dobrovolně poskytnete během náborového procesu. 
 
• Další osobní údaje: jakékoli jiné osobní údaje, které se rozhodnete nám sdělit během procesu vaší žádosti. 
 

V zásadě neshromažďujeme ani nepoužíváme žádné speciální kategorie Osobních údajů uchazečů (podle některých zákonů také 
označované jako „citlivé osobní údaje“), jako jsou zdravotní údaje nebo jiné citlivé údaje, pokud nám je dobrovolně neposkytnete jako 
součást své dokumentace k žádosti nebo během pohovoru. 

 

3. Proč zpracováváme vaše osobní údaje? 

Společnost Wavin zpracovává vaše osobní údaje pouze pro konkrétní a omezené účely. Za účelem: 

• Uzavřít s vámi pracovní smlouvu nebo smlouvu jiného typu. Provedení procesu žádosti pomocí posouzení vašich dovedností, 
kvalifikace a vhodnosti pro naše kariérní příležitosti, ověření referencí a vyřešení vašich žádostí, stížností nebo dotazů. 

 
• Vést náš proces žádostí a udržovat administrativu. 
 
• Kontaktovat vás v případě volných pozic v budoucnu. Vaše záznamy můžeme uchovávat pro budoucí náborové procesy, za účelem 

komunikace s vámi a poskytování informací o potenciálních pracovních příležitostech, které vyhovují vašemu profilu žádosti. 
 
• Chránit bezpečnost našich prostor a moci vyšetřovat jakékoli (bezpečnostní) incidenty. Společnost Wavin má oprávněný zájem na 

ochraně svého podnikání a zajištění toho, aby všichni její zaměstnanci mohli pracovat v bezpečném prostředí. Zpracováváme tedy 
osobní údaje, abychom zajistili bezpečnost našeho hmotného majetku. To zahrnuje bezpečnostní opatření v našich prostorách, jako 
je CCTV. 

 
• Splnit naše zákonné povinnosti. Abychom dodržovali platné pracovní právo a předpisy, požadavky vládních organizací nebo soudních 

služeb a uplatňovali a hájili (potenciální) právní nároky. 
 



 

   

4. S kým společnost Wavin sdílí vaše osobní údaje? 

Abychom splnili výše popsané účely, možná budeme muset sdílet vaše údaje se zaměstnanci společnosti Wavin nebo s externími třetími 
stranami. Učiníme tak pouze na základě principu nezbytné znalosti. Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími stranami: 

• Se zaměstnanci společnosti Wavin: pověření (HR) zaměstnanci společnosti Wavin, kteří jsou zapojeni do procesu náboru a výběru 
zaměstnanců, jako je váš potenciální nadřízený nebo personální oddělení. To může zahrnovat i zaměstnance jiných subjektů 
společnosti Wavin. 

 

• Se zaměstnanci společnosti Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. („Orbia“): Někteří zaměstnanci společnosti Wavin spadají 
pod dohled nebo vedení společnosti Orbia. Osobní údaje těchto zaměstnanců můžeme na základě principu nezbytné znalosti sdílet 
s pracovníky společnosti Orbia, jako je jejich nadřízený, zaměstnanci personálního oddělení nebo zaměstnanci odpovědní za finanční 
služby. 

 

• S poskytovateli služeb a partnery společnosti Wavin: zapojujeme obchodníky třetích stran, dodavatele služeb a přidružené subjekty, 
kteří nám poskytují služby, jako jsou např. IT služby pro uchovávání osobních údajů. Vaše (kontaktní) údaje můžeme dále sdílet s 
externími hodnotícími agenturami, za účelem vašeho posouzení. 

 

• S úřady a dalšími třetími stranami: Společnost Wavin může sdílet osobní údaje s dalšími třetími stranami, jako jsou právní nástupci 
našeho podnikání v případě podnikové transakce a příslušné regulační orgány, donucovací orgány nebo jiné vládní organizace v 
případě právních požadavků. 

 

Přijímáme veškerá přiměřená nezbytná opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou důvěrné a bude s nimi zacházeno 
bezpečně v souladu s příslušnými zákony a v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů uchazečů. 

 

5. Jsou vaše osobní údaje předávány mimo EHP nebo mimo jurisdikci, v níž byly 
původně shromážděny? 

Příjemci osobních údajů popsaných výše v části 4 se mohou nacházet ve vaší zemi nebo mimo ni, v zemích, jejichž zákony týkající se 
ochrany údajů neposkytují odpovídající úroveň ochrany ve srovnání se zákony ve vaší zemi. Například ne všechny země mimo Evropský 
hospodářský prostor (dále jen „EHP“) poskytují stejnou úroveň ochrany jako země v EHP. 

Společnost Wavin přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že předávání údajů mimo vaši zemi bude odpovídajícím způsobem 
chráněno v souladu s příslušnými zákony o ochraně údajů. Pokud jde o předávání do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany 
údajů, může společnost Wavin vycházet z vhodných záruk, jako jsou standardní smluvní doložky EU přijaté Evropskou komisí nebo jiné 
schválené mechanismy předávání údajů nebo certifikace spolu se závaznými a vymahatelnými závazky příjemce. V každém případě 
společnost Wavin předání přezkoumá a zajistí, aby byla zavedena jakákoli dodatečná technická a organizační opatření k zajištění 
odpovídající úrovně ochrany. Uchazeči si mohou vyžádat kopii příslušných ochranných opatření, když nás kontaktují pomocí kontaktních 
údajů uvedených v části 9 níže. 

 

6. Jak jsou vaše osobní údaje chráněny? 

Účinné zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité. Proto jsme přijali přiměřená technická a organizační bezpečnostní 
opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, změnou, zveřejněním a neoprávněným nebo nezákonným použitím nebo 
přístupem. 



 

   

Učinili jsme kroky k omezení přístupu k vašim osobním údajům na ty osoby, které potřebují přístup pro jeden z účelů uvedených v tomto 
oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů. Dále smluvně zajišťujeme, aby jakákoli třetí strana zpracovávající vaše osobní údaje 
zajistila důvěrnost a integritu vašich osobních údajů bezpečným způsobem. 

 

7. Jak dlouho společnost Wavin vaše osobní údaje uchovává?  

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který byly shromážděny, pokud není pro splnění našich 
právních povinností nebo hájení právního nároku nutná delší doba. 

Pokud vaše žádost nebyla úspěšná, budeme vaše osobní údaje uchovávat pouze po maximální dobu povolenou místními zákony a 
předpisy. Pokud se například nacházíte v EU, bude to 30 dní. 

Pokud bychom chtěli vaše osobní údaje uchovávat déle, za účelem informovat vás o možných budoucích pracovních příležitostech, 
budeme vás odpovídajícím způsobem informovat a poskytneme vám možnost vznést proti takovému zpracování námitku. 

Pokud přijmete zaměstnání u společnosti Wavin, budeme vaše osobní údaje uchovávat a používat v souladu s našimi zásadami ochrany 
osobních údajů zaměstnanců, které jsou poskytovány všem zaměstnancům. 

 

8. Jaká jsou vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji? 

Společnost Wavin bude dodržovat práva uchazečů v souladu se všemi místními zákonnými požadavky. Každý uchazeč se c informovat 
o povaze osobních údajů, které o něm společnost Wavin uchovává nebo zpracovává, nebo o povaze osobních údajů, které o něm 
zpracovává prostřednictvím třetí strany k tomu oprávněné. 

Příloha A obsahuje úplný popis práv, která máte ve vztahu ke svým osobním údajům v určitých jurisdikcích. 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak používáme nebo chráníme vaše osobní údaje nebo ohledně jakýchkoli informací uvedených v 
tomto oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů, nebo pokud si přejete uplatnit jedno ze svých výše uvedených práv nebo vznést 
jakékoli námitky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v části 9 
níže. 

Společnost Wavin se bude snažit poskytnout odpověď co nejdříve a v každém případě do 30 dnů od obdržení žádosti, nebo v takovém 
časovém rámci, který je vyžadován nebo přípustný podle platných právních předpisů. Pokud je žádost zamítnuta, bude důvod zamítnutí 
sdělen v rámci této odpovědi.  

 

9. Jak nás kontaktovat? 

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našeho používání vašich osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některá ze svých práv, 
pošlete nám e-mail na adresu dataprivacy@orbia.com s uvedením povahy vašeho dotazu. 

 

10. Změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů? 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů bude umístěno na: https://www.wavin.com/cs-cz/volna-mista. Toto oznámení o 
ochraně osobních údajů uchazečů může být čas od času aktualizováno. Pokud dojde k zásadní změně povahy používání vašich osobních 
údajů nebo pokud je pro vás změna jakýmkoli jiným způsobem relevantní, zajistíme, aby vám byly informace poskytnuty před tím, než 
změna nabude účinnosti. 

mailto:dataprivacy@orbia.com


 

   

Příloha A – Zvláštní požadavky místních předpisů na ochranu osobních údajů 

EHP 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) se vztahuje na zpracování osobních údajů uchazečů v 

souvislosti s činností provozovny společnosti Wavin v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) bez ohledu 

na to, zda zpracování probíhá v rámci EHP.  

Dodatečně k nebo odchylně od oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů se na zpracování osobních údajů 

společností Wavin v rámci působnosti GDPR vztahuje následující. 

 To platí například v případě, že subjekt společnosti Wavin, který vás hodlá zaměstnat, má sídlo v EHP.  

a. KTERÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME 

Ve vztahu ke kategoriím osobních údajů, které jsou označeny jako „případně“ nebo „kde je vyžadováno pro 

splnění právních předpisů“, máme na mysli, že se vztahují tam, kde vás výslovně žádáme o poskytnutí těchto 

informací. 

b. PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB PODLÉHAJÍCÍCH GDPR 

Jak je popsáno v oznámení o ochraně osobních údajů uchazečů, společnost Wavin zpracovává osobní údaje v 

souladu se zákonem. To zahrnuje zajištění toho, aby vždy existoval právní základ pro zpracování osobních údajů.  

Pokud jde o zpracování osobních údajů uchazečů, na které se vztahuje GDPR, bude se společnost Wavin při 

zpracování osobních údajů opírat o jeden nebo více právních důvodů uvedených v tabulce níže: 

Účel: Právní základ: 

Uzavřít (a podniknout kroky pro uzavření) s 

vámi pracovní smlouvu nebo jiný typ 

smlouvy. 

• Nezbytné pro rozhodnutí o přijetí/plnění 

pracovní smlouvy nebo jiné dohody s 

uchazečem 

• Nezbytné pro účely oprávněného zájmu 

společnosti Wavin nebo dalších třetích stran* 

*Abychom mohli prosazovat naše 

oprávněné zájmy pro najímání 

kvalifikovaných lidí, najít ty správné 

kandidáty na budoucí volná místa a zajistit, 

chránit a rozvíjet naše podnikání. Tyto 

právní důvody používáme pouze tehdy, 

pokud vaše zájmy a základní práva 

nepřevažují nad našimi oprávněnými zájmy.  

• Nezbytné pro účely oprávněného zájmu 

společnosti Wavin nebo jiných třetích stran* 

Za účelem řešení nouzových situací a 

zajištění bezpečnosti na pracovišti: 

(a) ·komunikace s určenými kontakty v 

případě nouzové situace; (b) zpracování, 

podle potřeby, za účelem zajištění ochrany 

• Nezbytné pro ochranu životně důležitých 

zájmů uchazeče nebo jiné osoby 

• Nezbytné pro účely oprávněného zájmu 

společnosti Wavin nebo jiných třetích stran* 



 

   

Účel: Právní základ: 

pracovníků, zařízení, zdrojů a komunit 

společnosti Wavin, včetně (neomezené) 

ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a 

ověřování statusu pracovníka za účelem 

povolení přístupu k technologiím, zdrojům a 

zařízením společnosti Wavin; a (c) 

provádění bezpečnostních prověrek v 

rozsahu povoleném zákonem. 

Pro právní a regulační účely: a) 

dodržování platných právních předpisů a 

zákonných požadavků, jako je daň z příjmu, 

srážky z národního pojištění a 

zaměstnanecké a imigrační zákony, a b) 

odpovídání na žádosti a právní požadavky 

regulačních nebo jiných orgánů a jejich 

plnění. 

• Nezbytné pro dodržování právních 

povinností, kterým společnost Wavin 

podléhá, zejména v oblasti pracovního práva, 

práva sociálního zabezpečení a ochrany, 

práva o ochraně údajů, daňového práva a 

práva týkajícího se dodržování firemních 

předpisů 

Kdy potřebujeme váš souhlas: V zásadě 

se nespoléháme na váš souhlas se 

zpracováním vašich osobních údajů. 

Učiníme tak pouze ve velmi výjimečných 

případech. Pokud tak učiníme, poskytneme 

vám veškeré podrobnosti o údajích, které 

bychom chtěli použít, a důvod, proč je 

potřebujeme, abyste mohli pečlivě zvážit, 

zda si přejete dát svobodný souhlas. Pokud 

se spoléháme na souhlas jako na právní 

základ, máte právo svůj souhlas s použitím 

svých osobních údajů kdykoli odvolat 

pomocí kontaktních údajů uvedených v části 

9 ochraně osobních údajů uchazečů.  

• Souhlas 

 

c. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pokud místní subjekty společnosti Wavin zpracovávají osobní údaje speciální kategorie (včetně údajů týkajících 

se odsouzení za trestné činy), budou tak činit pouze tehdy, pokud to dovoluje zákon a pokud existuje jedno nebo 

více z následujících odůvodnění: 

1. zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkonu práv uchazeče nebo společnosti Wavin v oblasti 

pracovního práva, sociálního zabezpečení a práva sociální ochrany v rozsahu povoleném platnými právními 

předpisy; 

2. zpracování je nezbytné z důvodů závažného veřejného zájmu, v rozsahu povoleném místními zákony; 
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3. zpracování je nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné osoby, pokud nejste fyzicky 

nebo právně způsobilí udělit souhlas (například ve výjimečných situacích, jako je lékařská pohotovost);  

4. zpracování je nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo 

5. uchazeč dal svůj výslovný souhlas. 

d. DALŠÍ PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Kromě informací uvedených výše, v části 8, máte právo:  

1. požadovat přístup k vašim osobním údajům (například právo na poskytnutí určitých informací o zpracování 

osobních údajů společností Wavin a přístup k těmto údajům (může podléhat výjimkám));  

2. požadovat opravu vašich osobních údajů (například pokud se změní vaše domácí adresa a společnost Wavin 

potřebuje aktuální informace);  

3. požadovat vymazání vašich osobních údajů za určitých okolností, včetně případů, kdy již není nutné, aby 

společnost Wavin zpracovávala osobní údaje pro účely, pro které byly shromážděny;  

4. požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů (například pokud zpochybňujete přesnost osobních 

údajů, které se vás týkají, nebo pokud společnost Wavin již osobní údaje nepotřebuje, ale uchazeč je 

potřebuje pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků);  

5. požadovat přenositelnost údajů (například právo obdržet jakékoli osobní údaje, které jste poskytli společnosti 

Wavin, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a požadovat, aby je společnost 

Wavin předala jinému správci, pokud je to technicky proveditelné);   

6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů (například z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací, 

kdy je takové zpracování založeno na oprávněných zájmech společnosti Wavin nebo na veřejném zájmu); a 

7. odvolat souhlas (pokud byl takový souhlas získán a uplatněn pro účely zpracování).  

Máte také právo podat stížnost u místního kontrolního orgánu. 

Uchazeči, kteří chtějí uplatnit některé z výše uvedených práv, by měli kontaktovat společnost Wavin pomocí 

kontaktních údajů uvedených v části 9. 

 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_cs
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