Informace o zpracování osobních údajů společností Imperial Brands
pro uchazeče o zaměstnání
Čeho se tyto informace týkají a pro koho jsou určeny?
V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti
s Vaší žádostí o zaměstnání ve společnosti Imperial Brands (jak je definováno níže) a jaká práva Vám
v souvislosti s tímto zpracováním Vašich osobních údajů náleží.
Kdo je správcem osobních údajů?
Správcem osobních údajů je společnost Imperial Brands CR, s.r.o., IČO: 430 05 012, se sídlem Praha
5 - Smíchov, Karla Engliše 3201/6, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 4768 (dále jako "Imperial Brands" nebo "Správce").
Správce osobních údajů určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídá za soulad
zpracování se zákonem. Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR"),
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalšími příslušnými právními
předpisy ochrany osobních údajů.
Kontaktovat nás můžete zasláním e-mailu na adresu gdpr@cz.imptob.com.
Jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaké účely a na jakém právním základě?
Jestliže se ucházíte o zaměstnání ve společnosti Imperial Brands, zpracováváme zejména osobní
údaje, které nám sami poskytnete v rámci výběrového řízení, Vašeho životopisu či jiné komunikace
s námi, případně informace, které získáme z veřejně dostupných zdrojů (např. Váš profil na LinkedIn).
Jedná se zejména o Vaše identifikační a kontaktní údaje, Vaše fotografie, informace o Vašem vzdělání,
kvalifikaci, zkušenostech a dovednostech, Vašem aktuálním zaměstnání, preferované pracovní pozici,
informace o Vaší účasti ve výběrových řízeních (např. informace z pohovorů a testů) a informace z
Vámi vyplněného osobního dotazníku. Dále můžeme zpracovávat údaje nezbytné pro uzavření
pracovněprávního vztahu s Vámi, jako jsou údaje o zdravotní způsobilosti k výkonu práce nebo údaje
o pracovním povolení (v případě cizinců).
Jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, o kterou se ucházíte, a je-li to za daných
okolností přiměřené, můžeme Vás požádat také o poskytnutí údajů o Vašich rodinných a majetkových
poměrech a trestněprávní bezúhonnosti.
Účelem zpracování osobních údajů je zprostředkování Vaší účasti na výběrovém řízení a případné
uzavření smlouvy s Vámi, výběr vhodných kandidátů ze strany společnosti Imperial Brands, jakož i
kontrola a zlepšování kvality našich HR procesů. Právním důvodem zpracování je podniknutí kroků
předcházejících uzavření smlouvy s Vámi (čl. 6 odst. (1) písm. b) GDPR) nebo naplnění našich
oprávněných zájmů (čl. 6 odst. (1) písm. f) GDPR).
Není Vaší smluvní či zákonnou povinností nám osobní údaje pro výše popsané účely poskytnout.
Nicméně v případě jejich neposkytnutí nebudeme moci vůči Vám řádně provést výběrové řízení,
respektive nebudete moci být zařazen/-a mezi uchazeče o zaměstnání.
Jak a s kým můžeme Vaše osobní údaje sdílet?
Osobní údaje mohou být, v souladu s jednotlivými účely jejich zpracování a za předpokladu zavedení
vhodných záruk, zpřístupněny našim pověřeným zpracovatelům, jež pro nás a na základě našich
pokynů zajišťují některé služby – například doručovatelé, poskytovatelé IT řešení apod.
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Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje uchováváme po různě dlouhou dobu v závislosti na účelu zpracování. Není-li další
zpracování Vašich osobních údajů vyžadováno právními předpisy nebo nezbytné pro naplnění našich
oprávněných zájmů (např. na obhajobě našich právních nároků), budou Vaše osobní údaje vymazány
bezprostředně po ukončení výběrového řízení, ve kterém jste neuspěli.
Pokud nám k tomu dáte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat po dobu 1 roku
za účelem nabídky dalších vhodných pracovních pozic, o které se můžete ucházet.
Bude-li Vaše žádost o zaměstnání u společnosti Imperial Brands úspěšná, řídí se další zpracování
Vašich osobních údajů Informacemi o zpracování osobních údajů Imperial Brands pro zaměstnance.
Jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva?
Jako subjektu osobních údajů Vám náleží tato práva:
•

právo na přístup – máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše
osobní údaje, a je-li tomu tak, získat kopii těchto údajů a informace o jejich zpracování;

•

právo na opravu – máte právo požadovat opravu či doplnění nepřesných či neúplných
osobních údajů;

•

právo na výmaz – za určitých podmínek máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů;

•

právo na omezení zpracování – za určitých podmínek máte právo požadovat omezení
zpracování Vašich osobních údajů;

•

právo na přenositelnost – v některých případech můžete požadovat, aby Vaše osobní údaje
byly předepsaným způsobem předány Vám nebo třetí osobě;

•

právo vznést námitku proti zpracování – námitku můžete podat zejména, je-li zpracování
založeno na našem oprávněném zájmu;

•

právo odvolat souhlas – je-li zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem
souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat; odvolání souhlasu nemá vliv
na zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním.

Pokud máte jakékoli otázky ohledně Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů
nebo si přejete uplatnit některé z Vašich práv, obraťte se na nás prostřednictvím výše uvedeného
kontaktu. Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nanejvýš do jednoho
měsíce od obdržení Vaší žádosti.
Jestliže máte za to, že ze strany společnosti Imperial Brands nedochází k řádnému nakládání s Vašimi
osobními údaji, máte právo podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, více viz. www.uoou.cz.
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