
 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 

Podáním přihlášky nebo životopisu potvrzujete, že jste si přečetli toto prohlášení o ochraně 

osobních údajů a že souhlasíte s tím, aby společnost Gates Industrial Corporation plc a její 

dceřiné společnosti (označované v tomto prohlášení souhrnně jako „společnost Gates“) 

používaly Vaše údaje, jak je popsáno níže. Pokud si nepřejete, aby společnost Gates 

používala Vaše údaje tak, jak je popsáno v tomto prohlášení, svůj životopis nebo přihlášku 

nepodávejte. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání poskytuje odpovědi 

na následující otázky: 

• jaké informace shromažďujeme v průběhu procesu podávání přihlášky a náboru, 
• jak tyto údaje používáme, 
• jaké technické prostředky používáme ke zpracování Vašich údajů, 
• kdo má přístup k Vašim údajům, 
• jak dlouho uchováváme Vaše údaje, 
• jak můžete nahlížet do údajů, které o Vás shromažďujeme, a aktualizovat je, 
• jak Vaše údaje chráníme a 
• jak se na nás můžete obrátit s dotazy nebo připomínkami. 

 
 V případě Vašich údajů jsou správci údajů společnost Gates Industrial Corporation plc a 

regionální právnický subjekt Gates, u kterého podáváte přihlášku.  Společnost Gates se 

zavazuje zpracovávat Vaše údaje s nejvyšší opatrností.  Pokud máte jakékoli dotazy týkající 

se zpracovávání a uchovávání Vašich údajů, obraťte se na společnost Gates na adrese 

Privacy@gates.com.  

1. Jaké údaje shromažďujeme? 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny údaje, které společnost 

Gates získává, shromažďuje a zpracovává v souvislosti s Vaší přihláškou jak během 

procesu náboru, tak při jejich zadávání do našeho rezervního náborového systému. 
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V případě potřeby a pokud jsou relevantní pro pracovní místo, o které se ucházíte, mohou 

tyto údaje zahrnovat: identifikační a kontaktní údaje, osobní vlastnosti (jako je pohlaví a 

datum narození), vzdělání a odborná praxe (včetně hodnocení, osvědčení, diplomů, 

referencí), preference týkající se pracovního místa, silné stránky, zájmové oblasti, koníčky, 

videa, zvukové klipy, finanční údaje (jako je stávající a požadovaná mzda), všechny údaje z 

Vašeho životopisu, viditelné údaje z Vašich profilů na síti LinkedIn a dalších sociálních 

médiích nebo veřejných internetových stránkách (pouze v případě potřeby a pokud je to 

vyžadováno s ohledem na dané pracovní místo) a veškeré další informace, které nám byly 

poskytnuty písemně nebo ústně v souvislosti s Vaší přihláškou.   

2. Jak používáme Vaše údaje? 

Vaše údaje se použijí v rámci procesu podávání přihlášky a náboru, včetně: 

1. posouzení Vašich dovedností, kvalifikací a zájmů pro případnou pracovní 
příležitost ve společnosti Gates, 
2. ověření Vašich údajů, kontroly referencí a/nebo pro ověření spolehlivosti (v 
příslušných případech), 
3. komunikace týkající se procesu náboru a Vašeho zájmu o pracovní místo a 
4. zlepšování procesu náboru společnosti Gates. 
 

Zpracování Vašich údajů pro účely výše uvedených bodů 1, 2 a 3 je nezbytné pro případné 

uzavření pracovního poměru mezi Vámi a společností Gates. Zpracování Vašich údajů pro 

účely výše uvedeného bodu 4 vychází z oprávněného zájmu společnosti Gates na zlepšení 

jejích procesů náboru. 

3. Jak zpracováváme Vaše údaje? 

Přihlášky podané e-mailem (nebo v tištěné podobě) ukládají elektronicky (nebo v tištěné 

podobě) pracovníci našeho personálního oddělení. 

Přihlášky podané prostřednictvím elektronického formuláře na našich internetových 

stránkách ukládají elektronicky pracovníci našeho personálního oddělení v digitálním 

souboru na našich centrálních serverech nebo v online databázi v cloudu. 

4. Kdo má přístup k Vašim údajům? 

Vaše údaje mohou být sdíleny s kteroukoliv společností, která je členem skupiny společností 

Gates.  Při předávání Vašich osobních údajů z jedné ze společností Gates do jiné zajistíme 
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příslušné záruky. Další informace o tomto předávání údajů (a kopiích těchto příslušných 

záruk) lze získat od společnosti Gates na adrese Privacy@gates.com. 

V rámci těchto subjektů mají k Vašim údajům přístup následující pracovnici: 

• příslušní pracovníci personálního oddělení, 

• příslušní vedoucí a/nebo řídicí pracovníci v oblasti náboru, 

• příslušní pracovníci oddělení Gates,  

V určitých případech mohou k Vašim údajům přistupovat techničtí pracovníci společnosti 

Gates, ale pouze pokud je to nezbytné pro zajištění řádného fungování našich technických 

systémů. 

5. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje? 

Údaje o neúspěšných uchazečích v USA a ve Francii budou uchovány po dobu nejvýše pěti 

let.  Údaje o neúspěšných uchazečích v jiných místech budou uchovány po dobu nejvýše 

dvou let; delší nebo kratší doba uchovávání bude však stanovena v souladu s právními 

předpisy platnými v místě, kde byla přihláška přijata. Údaje o neúspěšných uchazečích v 

Turecku budou uchovány po dobu nejvýše deseti let. 

Upozorňujeme, že Vše osobní údaje budou uchovány pouze pro konkrétní účely uvedené v 

tomto prohlášení. Pokud máte dotazy týkající se konkrétní doby uchovávání v případě 

Vašich osobních údajů, obraťte se na společnost Gates na adrese Privacy@gates.com.   

6. Jak můžete nahlížet do svých údajů a aktualizovat je? 

Máte právo nahlédnout do svých údajů, opravit je nebo je vymazat a také právo předávat 

osobní údaje, které jste nám poskytli, do jiné organizace.  Chcete-li nahlédnout do svých 

údajů, opravit je, vymazat je nebo je předat, obraťte se na společnost Gates na adrese 

Privacy@gates.com. 

Odpovídáte za údaje, které nám poskytnete, a za jakékoli důsledky jejich použití.  Není 

povoleno poskytovat informace, které porušují povinnosti a práva týkající se soukromí, 

důvěrnosti, duševního vlastnictví nebo obchodních tajemství třetích stran bez výslovného 

souhlasu dotčené třetí strany.  Zahrnutím fyzických osob do referencí v přihlášce také ručíte 

za to, že jste tyto osoby informovali o zpracování jejich osobních údajů, jak je popsáno v 

tomto prohlášení. 
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7. Zabezpečení Vašich údajů 

Společnost Gates zabezpečuje své systémy IT proti neoprávněnému přístupu. Přístup k 

Vašim údajům mají pouze oprávněné osoby na základě osobního přihlašovacího jména a 

hesla a pouze prostřednictvím zabezpečeného internetového nebo intranetového připojení. 

Oprávněná osoba má povolen přístup k Vašim osobním údajům pouze, pokud je to 

relevantní v souvislosti s jejím konkrétním úkolem. 

Kromě toho jsme zavedli vhodná technická, fyzická a organizační opatření na ochranu 

Vašich údajů před neoprávněným nebo neúmyslným výmazem, úpravou nebo 

zpřístupněním a proti zneužití, poškození a krádeži. 

8. Kontakt 

Máte-li dotazy, připomínky nebo jakékoli stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních 

údajů, napište nám na adresu Privacy@gates.com. 

Kromě toho máte i) právo na přístup ke svým údajům, ii) právo vznést námitku proti 

zpracování svých osobních údajů, pokud je toto zpracování založeno na oprávněném zájmu 

společnosti Gates, iii) právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů (v 

příslušných případech), iv) právo požadovat, aby bylo zpracování Vašich osobních údajů 

omezeno, v) právo na přenositelnost údajů a vi) právo podat stížnost u příslušného orgánu 

pro ochranu osobních údajů. 

9. Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů 

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů mohou být provedeny změny, pokud to 

vyžadují platné právní předpisy, nebo z jiných důvodů společnosti Gates. Nejnovější verzi 

najdete vždy na této stránce.  Datum poslední změny tohoto textu je uvedeno v záhlaví 

dokumentu. Pravidelně kontrolujte, zda nebyla zveřejněna nová verze, protože tyto změny 

se použijí na Vaše údaje v den zveřejnění. 
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