Informace o zpracování osobních údajů společností Imperial Brands CR, s.r.o., pro uchazeče

Kdo je správcem osobních údajů?
Správcem osobních údajů je společnost Imperial Brands CR, s.r.o., IČO: 43005012, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 3201/6, PSČ
150 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4768 (dále jen „Imperial Brands“).

→ Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje a na základě jakého právního titulu?
Účel zpracování

Právní titul

Smluvní resp. zákonný požadavek

Posouzení Vašich pracovních zkušeností,
znalostí a charakterových vlastností za účelem
uzavření pracovní smlouvy, dohody o výkonu
práce nebo činnosti

Splnění smlouvy, vč. předsmluvních
vyjednávání – jedná se tedy o smluvní
požadavek

Smluvní požadavek

→Kdo každý se může stát příjemcem osobních údajů?
Okruh příjemců osobních údajů (tedy osob, které se k osobním
údajům „dostanou“) se snažíme co nejvíce omezit. I přesto však
mezi příjemce patří zejména:
a) naši dodavatelé a poskytovatelé služeb, např. při poštovní
přepravy, nebo osoby, které poskytují správu IT
systému.
Pro úplnost uvádíme, že k Vaším osobním údajům má přístup
rovněž každá osoba, se kterou při výběru vhodného uchazeče
spolupracujeme. Mezi tyto patří například společnost LMC s.r.o.,
IČO: 26441381, která provozuje portál Jobs.cz nebo Práce.cz.
→ Předáváte osobní údaje mimo členské státy EU?
Osobní údaje nepředáváme mimo členské státy EU.
→ Jak dlouho máte osobní údaje uloženy?
Vaše osobní údaje máme uloženy po doby trvání výběrové řízení,
resp. po dobu trvání zkušební doby, byla-li sjednána.

V případě, že by bylo zpracování osobních údajů založeno na
souhlasu, máte možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat. Pro
tento účel využijte adresy uvedené u předchozí odrážky.
→ Kde se můžu stěžovat ohledně zpracování osobních údajů?
S Vaší stížnosti se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky:
qkbaa2n.
→ Dochází při zpracování k automatizovanému
individuálnímu rozhodování, včetně profilování?
K automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně
profilování, dochází v tomto rozsahu: vyhodnocení vhodnosti
Vašeho profilu z pohledu kritérií určených pro konkrétní pozici
(např. požadované vzdělání, délka praxe, jazykové znalosti).
Toto automatizovaného individuální rozhodování, včetně
profilování, však nedělá Imperial Brands, ale osoba, se kterou při
výběru vhodného uchazeče spolupracujeme, tedy např. společnost
LMC s.r.o., IČO: 26441381, která provozuje portál Jobs.cz nebo
Práce.cz

→ Jaké jsou moje práva ve vztahu k osobním údajům?
Můžete od nás požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu
či výmaz, omezení jejich zpracování. Dále můžete uplatnit
přenositelnost osobních údajů a vznést námitku proti zpracování.
Jakoukoliv ze shora uvedených žádostí nám prosím doručte
elektronicky nebo v listinné podobě na některou z níže uvedených
adres:
e-mail: gdpr@cz.imptob.com nebo
poštovní adresa: Imperial Brands CR, s.r.o., Karla Engliše
3201/6, PSČ 150 00, Praha 5 – Smíchov.
→ Můžu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

→ Z jakého zdroje vycházíme a jaké kategorie osobních údajů
zpracováváme v případě, že jsme osobní údaje nezískali od
Vás?
Pokud jste nám osobní údaje neposkytl sám, pak jsme je získali od
personální agentury, se kterou jste uzavřel smlouvu nebo
prostřednictvím online vyhledávače, prostřednictvím kterého jste
se o vypsanou pozici ucházel.
Zpracováváme veškeré osobní údaje, které jste nám sdělil, nebo
které nám o Vás sdělil a osoba, se kterou při výběru vhodného
uchazeče spolupracujeme. Patří zde zejména kontaktní a
identifikační údaje, údaje o Vašem vzdělání a pracovních
zkušenostech, o Vašich znalostech a zájmech, očekáváná mzda,
jakož i další informace, které jste nám o sobě sdělil v životopise,

telefonicky nebo osobně

