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Wavin Czechia s.r.o. 
Oznámení o ochraně osobních údajů pro uchazeče 

Vydáno: 25.5.2018, Aktulizováno: 1.1.2020

1. Úvod

Ctíme  práva  na  ochranu  soukromí  fyzických  osob  a  jsme  zavázáni  k odpovědnému  nakládání  s osobními  údaji  
v souladu s příslušnými právními předpisy. Je důležité, abyste si toto oznámení důkladně přečetli, neboť stanoví, 

jakým  způsobem Wavin Czechia  s.r.o.  („společnost“",  „my“"  nebo  „nám“)  nakládá  s  vašimi  osobními  údaji 

v okamžiku,  kdy  se  ucházíte  o  zaměstnání  nebo  roli  i  nás  a  jaká  máte  práva  v souvislosti  s těmito  
údaji.  Termínem  „uchazeči“,  který  se  používá  v tomto  oznámení,  se  rozumí  každá  osoba,  která  se  uchází  o 

pracovní pozici, nebo osoba, která chce jinak vykonávat práci pro naši společnost (trvale nebo dočasně).  

Pokud  máte  pochybnosti  nebo  připomínky  či  otázky  k tomuto  oznámení,  obraťte  se  na  nás  prostřednictvím  
kontaktních údajů v článku 8 níže. 

2. Typy osobních údajů, které shromažďujeme, když se ucházíte o zaměstnání

Údaje, které shromažďujeme automaticky 

Můžete navštívit náborovou část našeho webu https://www.wavin.com/cs‐cz/Volna‐mista („web“) a procházet 

pracovní nabídky bez poskytnutí osobních údajů. Při návštěvě našeho webu však z vašeho zařízení automaticky 

shromažďujeme některé údaje.  Bližší informace naleznete v části Všeobecné podmínky v oznámení o ochraně 

osobních údajů, které se vztahuje na užití našeho webu – „Wavin privacy and cooki  estatement CZ“.  

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme 

Typy  osobních  údajů,  které  shromažďujeme  a  zpracováváme  v okamžiku,  kdy  se  ucházíte  o  roli  u  Wavin  
Czechia, zahrnují (zejména): 

 Údaje o totožnosti a kontaktní údaje – včetně vašeho  jména, adresy, emailové adresy, telefonního čísla a

dalších kontaktních údajů, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, národní identifikátory (jako je národní

doklad totožnosti /pas, číslo sociálního pojištění.

 Pracovní historie – jako například předchozí zaměstnavatelé a pracovní pozice.

 Informace poskytnuté uchazečem – jako je například akademická profesní kvalifikace, pracovní kvalifikace,

vzdělání, údaje uvedené ve vašem životopise/motivačním dopise (které mohou obsahovat údajů o členství

nebo zájmy tvořící citlivé osobní údaje), přepisy a reference.

 Údaje  o  vámi  uvedených  osobách  předkládajících  doporučení  (včetně  jejich  jména,  kontaktních  údajů,

zaměstnavateli a pracovní roli).

 Imigrační údaje/víza.

 Předchozí žádosti /role (informace o předchozích žádostech podaných u společnosti skupiny anebo předchozí

pracovní historie u společnosti skupiny).
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 Další  údaje,  které  dobrovolně  poskytnete  v rámci  procesu,  včetně

hodnotících center / cvičení a pohovorů.

Obecně platí,  že  během náborového procesu  se nesnažíme  shromažďovat  ani  zpracovávat následující  údaje: 

údaje, které odhalují váš rasový nebo etnický původ, náboženské vyznání, politické nebo filozofické přesvědčení 

nebo  informace o  členství v odborových organizacích; genetické údaje; biometrické údaje pro účely  jedinečné 

identifikace;  nebo  informace  týkající  se  zdravotního  stavu/sexuálního  života  („citlivé  osobní  údaje“),  pokud 

k tomu nejsme oprávněni ze zákona nebo  tam, kde  je  to nezbytné ke splnění požadavků příslušných právních 

předpisů.  

Osobní údaje shromážděné z jiných zdrojů 

 Reference poskytnuté osobami předkládajícími doporučení. s vaším souhlasem.

 Další informace o uchazeči poskytnuté akademickými institucemi a poskytovateli školení nebo certifikace.

 Záznamy  o  trestech  získané  z vyhledávání  v rejstříku  trestů  (pouze  u  určitých  vybraných  pozic,  pokud  to

připouští české pracovní právo.

 Informace poskytnuté personálními agenturami

(v každém případě tam, kde je to přípustné a v souladu s platnými předpisy).

3. Účely zpracování osobních údajů

Tyto  osobní  údaje  shromažďujeme  a  využíváme  především  pro  náborové  účely  –  zejména  k určení  vaší  
způsobilosti  pro  pracovní  poměr  a  přijetí  rozhodnutí  o  náboru.  To  zahrnuje  posouzení  vašich  dovedností, 
kvalifikace, zkušeností a praxe pro konkrétní pozici, ověření vašich informací, (případně) prověření referencí nebo 

vámi poskytnutých údajů a obecně, řízení náborového procesu a komunikaci s vámi.   

Pokud budete přijati pro konkrétní pozici u společnosti Wavin Czechia, údaje shromážděné během náborového 

procesu budou tvořit součást vašich pracovních záznamů a budou zpracovávány v souladu s naším oznámením o 

ochraně osobních údajů pro zaměstnance.  

Pokud  nebudete  úspěšní, můžeme  si  i  přesto  ponechat  vaši  žádost,  která  nám  umožní  vás  posoudit  pro  jiná 

vhodná volná  místa  u  společnosti  Wavin Czechia  v budoucnosti,  pokud  nebudete  požadovat,  abychom  vaši  
žádost  smazali.   

4. S kým vaše osobní údaje sdílíme a předávání údajů do zahraničí

Dbáme na to, abychom umožnili přístup k osobním údajům výhradně osobám, které je potřebují pro výkon jejich 

úkolů  a  povinností,  a  třetím  osobám  s oprávněným  účelem  k  přístupu.  Tam,  kde  povolíme  přístup  k osobním  
údajům  třetí  osobě,  tam  přijmeme  vhodná  opatření,  abychom  zajistili,  že  jsou  údaje  využívány  způsobem 

slučitelným s tímto oznámení a aby byla zajištěna bezpečnost a důvěrnost těchto údajů.  
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Předání dalším společnostem skupiny 

Vaše osobní údaje budeme sdílet s ostatními členy skupiny společností po celém světě k vedení našich náborových 

procesů a k uchovávání údajů. 

Předávání údajů externím poskytovatelům služeb 

Určité osobní údaje můžeme zpřístupnit  třetím osobám, které nám poskytují služby v souvislosti s náborovým 

procesem, včetně:  
 personálních agentur zapojených do vašeho náboru, např. DRILL B.S. spol. s r.o.

 uchovávání  údajů,  poskytovatelů  sdílených  služeb  a  náborových  platforem,  IT  vývojářů  a  poskytovatelů

podpory a poskytovatelů hostovacích služeb v souvislosti s kariérními weby,

 třetích osob, které poskytují podporu a poradenství, a to i v souvislosti s právním a finančním poradenstvím a

poradenstvím v oblasti auditu a řízení, pojištění, ochrany zdraví a bezpečnosti, zabezpečení, zpravodajství a

oznamování porušení předpisů a zásad /otázkami výkaznictví.

Současně můžeme zpřístupňovat osobní údaje třetím osobám na jiných právních základech, včetně: 

● tam, kde jste poskytli svůj souhlas;

● ke splnění našich právních závazků, a  to  i  tam, kde  je  to nezbytné ke splnění požadavků zákona, právních

předpisů  nebo  smlouvy,  nebo  v reakci  na  soudní  příkaz,  správní  nebo  soudní  řízení,  zejména  včetně

předvolání, auditu státní správy nebo příkaz k prohlídce;

● reakci na zákonné požadavky orgánů státní správy  (včetně daňových a  imigračních účelů, a účelů v oblasti

ochrany zdraví a bezpečnosti, národní bezpečnosti nebo účelů orgánů činných v trestním řízení);

● je‐li nezbytné k prokázání, uplatnění nebo obhajobě proti potenciálním, hrozícím nebo probíhajícím nárokům;

● tam, kde je to nutné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiných osob; a/nebo

● v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným převodem celého nebo části podniku.

V některých  případech může mít  výše  uvedené  sdílení  údajů  za  následek  předání  vašich  osobních  údajů  do 

zahraničí, včetně předání z Evropského hospodářského prostoru do země mimo něj. V těchto zemích mohou 

platit  právní  předpisy  v oblasti  ochrany  osobních  údajů,  které  se  liší  od  právních  předpisů  ve  vaší  zemi  (a 

v některých případech nemusejí poskytovat stejnou míru ochrany). 

Naše  skupina  společností  a  přidružené  subjekty  provozují  svou  činnost  celosvětově.    To  znamená,  že  když 

shromažďujeme vaše osobní údaje, můžeme je zpracovávat v jakékoliv z těchto zemí.  

Přijali jsme však vhodná bezpečnostní opatření, které požadují, aby vaše osobní údaje zůstaly chráněny v souladu 

s tímto oznámením. Tato opatření zahrnují:  

 implementaci  standardních  smluvních  ustanovení  Evropské  komise  (na  základě  článku  46.2  Obecného

nařízení o ochraně osobních údajů) ve smyslu předávání vašich osobních údajů jiným společnostem skupiny

mimo Evropský hospodářský prostor.
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5. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Na základě evropských předpisů v oblasti ochrany osobních údajů jsou naším právním základem pro zpracování 

osobních údajů v rámci náborového procesu:  

 naše oprávněné zájmy (shrnuté v článku 3), nad nimiž nepřevažují vaše zájmy na ochranu osobních údajů nebo

základní práva a  svobody, zejména  se  zřetelem na přijatá ochranná opatření, například opatření uvedená

v článku 4 výše;

 splnění příslušných imigračních anebo pracovněprávních právních předpisů;

 přijetí kroků k uzavření pracovní smlouvy s vámi tam, kde jste uvažováni pro nástup do pracovního poměru;

 v případech, kde jste údaje veřejně zpřístupnili;

 kde jste k tomu poskytli souhlas. Tam, kde jsme vás požádali o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů,

máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat;

 k ochraně práv a zájmů skupiny společností nebo zaměstnanců, uchazečů a dalších osob tak, jak to požadují

nebo připouštějí platné předpisy.

Pokud vás vyzveme k poskytnutí osobních údajů ke splnění právního požadavku nebo realizaci smlouvy s vámi, 

jednoznačně  tuto  skutečnost  uvedeme  v příslušném  okamžiku  a  informujeme  vás,  zda  je  poskytnutí  vašich 

osobních údajů povinné či nikoliv (jakožto i o možných důsledcích, pokud osobní údaje neposkytnete).   

Máte‐li  nějaké  otázky  nebo  potřebujete  informace  o  právním  podkladu,  na  jehož  základě  vaše  osobní  údaje 

shromažďujeme nebo využíváme, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 8 níže.

6. Doba uchovávání údajů

Osobní  údaje  budou  uchovávány  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy  a  vedeny  po  nezbytnou  dobu 

k realizaci účelů popsaných v tomto oznámení nebo jak to jinak požadují platné předpisy. Obecně platí, že vaše 

osobní údaje budou uchovávány: 

 v souladu s dobou pro uchovávání údajů uvedenou v oznámení společnosti o ochraně osobních údajů (tam,

kde se stanete zaměstnancem); nebo

 s vaším  souhlasem po dobu 24 měsíců po potvrzení, že vaše žádost byla neúspěšná, pokud nepožadujete

výmaz vaší žádosti.

7. Vaše práva na ochranu osobních údajů

Svá práva, která vám přísluší na základě platných předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, můžete uplatňovat 

následovně: 

• Pokud žádáte o přístup, opravu, aktualizaci nebo o výmaz vašich osobních údajů, můžete tak učinit

kdykoliv prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 10 níže.

• Pokud jste usazeni v Evropské unii, můžete dále vznést námitky ke zpracování vašich osobních údajů,

vyzvat  nás  k omezení  zpracování  vašich  osobních  údajů  nebo  požádat  o  přenositelnost  vašich
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osobních  údajů.  Svá  práva můžete  opět  uplatnit  prostřednictvím 

kontaktních údajů uvedených v článku 10 níže. 

• Pokud shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem, potom můžete

svůj souhlas kdykoliv odvolat.  Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost jakéhokoliv zpracování

prováděného  před  odvoláním  souhlasu,  ani  tím  nebude  dotčeno  zpracování  osobních  údajů

prováděné na jiných právních základech zpracování než souhlasu.

• Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší  informace získáte o vašeho

dozorového  úřadu.  (Kontaktní  údaje  dozorových  úřadů  v EHP,  Švýcarsku  a  určitých  států mimo

Evropu jsou k dispozici zde).

Budeme reagovat na všechny žádosti, které obdržíme od fyzických osob a které budou chtít uplatnit svá práva na 

ochranu osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

8. Kontaktní údaje

Své  otázky  nebo  žádosti  k tomuto  oznámení  směřujte  na  Dataprivacy@mexichem.com  nebo  se  se  svými  
připomínkami můžete obrátit na svého  liniového manažera nebo místní personální oddělení. V případě otázek 

nebo žádostí nás bez váhání kontaktujte prostřednictvím dataprivacy@mexichem.com nebo na: 

Wavin Czechia s.r.o.   
K rukám personálního oddělení 

Rudeč 848, Kostelec nad Labem, PSČ: 277 13, Česká republika 

E-mail: gdpr.cz@wavin.com Tel.: +420 725 483 497 
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