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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
UCHAZEČŮ
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů jsme sepsali proto, abyste se mohli seznámit
s tím, jakým způsobem skupina Smiths Group použije vaše osobní údaje, když se u ní budete ucházet
o pracovní pozici. Vaše osobní údaje potřebujeme zpracovat v souvislosti s vaší přihláškou. Toto
prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů vám proto poskytuje informace o tom, jaké typy
osobních údajů od vás shromáždíme, jak a kdy je od vás shromáždíme a jak dlouho si je ponecháme,
naše důvody pro shromáždění a použití vašich osobních údajů a informace o tom, jak vaše osobní
údaje budeme sdílet. Na způsob, jakým zpracováváme osobní údaje v konkrétní zemi, mohou mít
vliv místní právní předpisy. Pokud jste uchazečem z Německa, přečtěte si Přílohu 1.
Za určitých okolností od vás budeme potřebovat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů
specifickým způsobem, například pro účely ověření před uzavřením pracovního poměru s vámi
a uvolnění informací o vás od třetích stran za účelem tohoto ověření. Toto ověření provádíme pouze
u pozic, které považujeme za „vysoce rizikové“ (např. pozice, které zahrnují zpracovávání finančních
nebo velmi důvěrných informací), a to pouze v případě, že nám to dovolují právní předpisy země, ve
které jste usazeni. Pokud získáme váš souhlas, poskytneme vám v rámci náborového
procesu tištěnou kopii tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů a formulář
souhlasu. Podpisem formuláře souhlasu potvrdíte, že nám dáváte souhlas se zpracováním
vašich osobních údajů pro účely ověření informací před uzavřením pracovního poměru.
Ačkoli můžeme požádat o váš souhlas v souvislosti s ověřením určitých informací, vezměte prosím
vědomí, že ve většině případů budeme vaše osobní údaje zpracovávat z důvodů uvedených v tomto
prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů, pro které nebudeme váš souhlas jakožto právní
základ pro zpracování vašich osobních údajů potřebovat.
Všechna zájmena v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů vztahující se k první osobě
množného čísla označují subjekt skupiny Smiths, u kterého se ucházíte o pracovní pozici a který řídí
náborový proces. Tento subjekt Smiths je správcem údajů ve vztahu k vašim osobním údajům
jakožto údajům uchazeče o zaměstnání u Smiths Group. Celý název a adresu subjektu, který provádí
náborový proces, zjistíte u náborové agentury nebo u náborového týmu Smiths na adrese
myhr@smiths.com.
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů uvidíte výraz GDPR. Rozumí se jím obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, což je právní předpis EU, který chrání vaše práva ve vztahu
k osobním údajům a který uvádí způsoby, jakým by je organizace měly chránit.
Jakékoli změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů budou uvedeny na stránkách
www.smiths.com,
www.johncrane.com,
www.flextekgroup.com,
www.smithsdetection.com,
www.smiths-medical.com a www.smithsinterconnect.com a není-li uvedeno jinak, jsou okamžitě
platné.
O informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete požádat za využití následujících
kontaktních údajů:
Office for Data Protection Compliance
Smiths Group PLC
11-12 St James Square
London SW1Y 4LB
T: +44 (0) 20 7004 1600
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F: +44 (0) 20 7004 1644
E: dataprotection@smiths.com
Oddělení pro ochranu osobních údajů skupiny Smiths jedná jako pověřenec pro ochranu osobních
údajů pro evropské subjekty naší divize Smiths Medical a můžete ho kontaktovat na této adrese.

Jaké osobní údaje o mně shromažďujete
a používáte?
Shromažďujeme, ukládáme a používáme následující kategorie a typy údajů, které vás identifikují
nebo mohou být použity k vaší identifikaci:
•

identifikační údaje, například vaše jméno, občanství, číslo cestovního pasu, číslo pojištěnce
nebo daňové identifikační číslo,

•

osobní informace, například datum a místo narození, kontaktní údaje pro případ nouze a
pohlaví,

•

kontaktní údaje, například adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa,

•

informace o vzdělání a pracovních zkušenostech, například kontaktní údaje na vašeho
stávajícího/bývalého zaměstnavatele, informace o vašem vzdělání, informace o vašich
pracovních a dalších zkušenostech,

•

další údaje související s přihláškou, například informace uvedené ve formuláři přihlášky /
životopisu,

•

informace shromážděné v průběhu pohovoru, například poznámky pořízené během
pohovoru nebo informace poskytnuté náborovými agenturami,

•

výstupy komunikace, například e-maily, zprávy chatu a další komunikace,

•

informace o bankovním účtu v případě, že jsme odsouhlasili proplacení vašich cestovních
a dalších výdajů v souvislosti s náborovým procesem, a

•

informace získané v průběhu ověřování, například informace získané ověřením referencí
a potvrzení o vašem vzdělání / pracovních zkušenostech (v rozsahu dovoleném platnými
právními předpisy).

Pokud se u nás ucházíte o pracovní pozici, můžeme shromáždit a použít rovněž následující zvláštní
kategorie údajů:
•

zdravotní a lékařské údaje, například informace o vašem zdravotním stavu, pracovní
neschopnosti a jejích důvodech, nebo pohybových omezeních,

•

údaje z rejstříku trestů týkající se jakýchkoli dřívějších odsouzení za trestnou činnost nebo
pořízené v rámci ověřování před uzavřením pracovního poměru, a

•

údaje týkající se rozmanitosti a začlenění, například rasový původ, náboženské vyznání
a/nebo sexuální orientace.
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Tento druh údajů však shromáždíme a/nebo použijeme pouze v případě, že nám to právní předpisy
vaší země dovolují,
Ve většině případů budete své osobní údaje v souvislosti s vaší přihláškou (např. ve vašem životopisu,
referenčních dopisech, dokladech a osvědčeních o vzdělání) poskytovat přímo skupině Smiths nebo
jí pověřené třetí straně, například poskytovateli náborových služeb. Některé informace o vás však
můžeme obdržet od dalších třetích stran, například od úřadů státní správy nebo stávajících/bývalých
zaměstnavatelů.
Poskytnutí vašich osobních údajů je z vaší strany obecně dobrovolné a není vyžadováno ze zákona.
Vaše osobní údaje však potřebujeme pro to, abychom mohli vaši přihlášku zpracovat. Neposkytnutí
vašich osobních údajů vás může poškodit – například tím, že vaši přihlášku odmítneme.

Kdy shromažďujete mé osobní údaje?
Vaše osobní údaje shromažďujeme:


když projevíte zájem o některou z pracovních příležitostí u jedné z našich společností (včetně
našich online nástrojů) a/nebo



během pohovoru a náborového procesu.

Jaké činnosti provádíte s mými osobními údaji? –
„Činnosti zpracování“
Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pro řadu důvodů souvisejících se zpracováním vaší
přihlášky na pracovní pozici u naší skupiny. Níže uvádíme soupis důvodů, proč vaše osobní údaje
shromažďujeme a používáme (činnosti zpracování):


správa a zpracování vaší přihlášky,



určení vaší způsobilosti k výkonu pracovní pozice, o kterou se ucházíte,



provedení ověřování v rámci vaší přihlášky (v rozsahu dovoleném platnými právními
předpisy),



zajištění souladu s platnými právními předpisy a požadavky na uzavření pracovního poměru,



sledování a zajišťování souladu s platnými zásadami, postupy a právními předpisy,



komunikace s vámi, zaměstnanci skupiny Smiths a třetími stranami včetně informování
o budoucích pracovních příležitostech u Smiths a



odpovídání na žádosti a právní nároky pracovníků kontrolních úřadů nebo dalších orgánů.

Proč s mými osobními údaji provádíte tyto činnosti
zpracování?
Výše uvedené typy osobních údajů potřebujeme shromáždit, zpracovat a použít za účelem provedení
řady činností souvisejících s vaší přihláškou na pracovní pozici u Smiths a splněním našich povinností
v rámci náborového procesu.
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Některé z právních předpisů, jimiž jsme povinni se řídit, po nás vyžadují, abychom vám sdělili právní
důvod pro použití vašich osobních údajů. Tyto důvody uvádíme níže:
Právní základ: Vaše údaje použijeme za účelem splnění našich právních povinností, zejména
v oblasti pracovního práva, a za účelem uspokojení oprávněných zájmů Smiths Group nebo dalších
třetích stran (například orgánů státní správy nebo soudů). Může se stát, že od kontrolních úřadů
nebo jiných oprávněných orgánů obdržíme žádost o použití vašich osobních údajů za účelem splnění
právní nebo zákonné povinnosti. Pokud k tomu dojde, ujistíme se, že je tato žádost oprávněná.
Souhlas: V příslušných případech vás požádáme o udělení souhlasu se shromážděním a použitím
vašich osobních údajů (například za účelem provedení ověření před uzavřením pracovního poměru).
Pokud budeme potřebovat váš souhlas se shromážděním a použitím vašich osobních údajů, jasně
a srozumitelně vám sdělíme, že takové udělení souhlasu je dobrovolné. Máte právo svůj souhlas
kdykoli odvolat. Stačí nás o tom informovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
Oprávněné zájmy: Oprávněnými zájmy Smiths nebo třetích stran se rozumí:







posouzení vaší vhodnosti pro výkon pracovní pozice u Smiths,
naplnění zásad týkajících se oznámení porušení právních předpisů,
fyzické zabezpečení, zabezpečení informačních technologií a sítí,
interní vyšetřování,
právo na svobodu projevu nebo právo na informace a
prevence podvodů, zneužívání IT systémů společnosti nebo praní špinavých peněz.

Ačkoli na oprávněné zájmy pohlížíme jako na základ pro zpracování vašich osobních údajů, náš
oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetí strany dáváme na roveň vašemu zájmu a základním
právům a svobodám ve vztahu k ochraně osobních údajů, a dále identifikujeme další případné kroky,
které je třeba podniknout, abychom dosáhli správné rovnováhy.

Jak dlouho si ponecháte mé osobní údaje?
Vaše osobní údaje si ponecháme jen po nezbytnou dobu. Vaše osobní údaje si můžeme ponechat po
přiměřenou dobu od ukončení náborového procesu v případě, že budeme mít budoucí pracovní
příležitosti, o nichž si myslíme, že pro vás budou vhodné. Pokud si osobní údaje ponecháme, doba
jejich uchování bude stanovena v souladu s platnými místními právními předpisy. Chcete-li získat
další informace, kontaktujte nás níže uvedenými způsoby.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S VAŠIMI OSOBNÍMI
ÚDAJI
V této části vysvětlíme práva, která mají uchazeči o pracovní pozice v našich kancelářích v Evropské
unii v souvislosti s osobními údaji:

Jak zjistím, jaké osobní údaje o mně máte
k dispozici?
Pokud chcete vědět více o tom, jaké osobní údaje jsme o vás shromáždili, včetně kategorií
zpracovávaných osobních údajů, účelů zpracování a třetích stran, ke kterým jsou údaje
přenášeny, můžete nás kontaktovat za využití výše uvedených kontaktních údajů. Rovněž
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můžete požádat o kopii svých údajů. Vezměte na vědomí, že musíme uvážit zájmy dalších
stran a určité další právní závazky nebo omezení, toto právo proto není absolutní.

Mohu vás požádat o opravu nebo smazání mých
osobních údajů?
Pokud chcete, abychom vaše osobní údaje opravili nebo smazali, kontaktujte nás za využití
výše uvedených kontaktních údajů. Pokud jsme tak povinni učinit, vaší žádosti vyhovíme.

Mohu vás požádat, abyste přestali používat mé
osobní údaje?
Pokud chcete, abychom vaše osobní údaje přestali používat (zcela nebo pro některé z našich
činností zpracování), kontaktujte nás za využití výše uvedených kontaktních údajů. Pokud
jsme tak povinni učinit, vaší žádosti vyhovíme.

Mohu vás požádat o přenos mých osobních údajů
k třetí straně?
Pokud chcete, abychom vaše osobní údaje přenesli ke třetí straně ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, kontaktujte nás za využití výše uvedených
kontaktních údajů. Pokud jsme tak povinni učinit, vaší žádosti vyhovíme.

Jsou u vás mé osobní údaje v bezpečí?
Na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo náhodným smazáním
používáme přísné bezpečnostní standardy, opatření a procesy. Patří mezi ně například omezení toho,
kdo může mít přístup k vašim osobním údajům a ochrana vašich údajů bezpečnostními nástroji
vhodnými pro daný typ informací, např. šifrovací software a nástroje pro bezpečný přenos souborů.
Stejná bezpečnostní opatření vyžadujeme i od našich zpracovatelů – třetích stran, které nakládají
s vašimi osobními údaji.

Sdílíte mé osobní údaje se třetími stranami?
Na podporu našich činností zpracování můžeme potřebovat sdílet vaše osobní údaje s dalšími
subjekty skupiny Smiths Group i mimo ni:
•

Subjekty skupiny Smiths – S ohledem na naši firemní a organizační strukturu můžeme
vaše údaje přenést k dalším subjektům skupiny Smiths, konkrétně (i) subjektu skupiny
Smiths na úrovni vedení divize Smiths, u níž se ucházíte o pracovní pozici, a (ii) společnosti
Smiths Group Plc, která může osobní údaje, které jsme od vás shromáždili, dále shromáždit,
přenést a/nebo použít pro některé nebo veškeré naše činnosti zpracování. V případě, že vaše
osobní údaje budeme sdílet s dalšími subjekty skupiny Smiths Group, budou tyto subjekty
vaše informace používat způsobem konzistentním s účely, za nimiž byly údaje původně
shromážděny, a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů uchazečů a platnými
právními předpisy o ochraně osobních údajů.

•

Naši zpracovatelé údajů – Někdy vaše údaje můžeme sdílet s našimi třetími stranami –
poskytovateli služeb nebo subjekty skupiny Smiths Group, kteří nám poskytují právní služby,
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služby organizace akcí, služby řízení personálních zdrojů, náborové služby, komunikační
služby a/nebo služby IT podpory („zpracovatelé údajů“). Za účelem poskytování těchto služeb
naši zpracovatelé údajů zpracovávají vaše osobní údaje naším jménem. Naši zpracovatelé
údajů splňují naše kritéria jakožto důvěryhodní opatrovníci osobních údajů. Rovněž se
smluvně zavázali implementovat náležitá bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních
údajů a zpracovávat osobní údaje pouze na základě našich pokynů.
•

Ostatní třetí strany –Vaše osobní údaje mohou být rovněž přeneseny ke kontrolním
úřadům, soudům a dalším orgánům (např. finančním úřadům) a nezávislým externím
poradcům (např. právníkům, auditorům atd.).

Pokud chcete získat kompletní seznam subjektů Smiths Group a třetích stran, které mohou sdílet
vaše údaje, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Přenášíte mé osobní údaje do zámoří?
Některé subjekty Smiths Group, zpracovatelé údajů a další třetí strany, se kterými sdílíme vaše
osobní údaje, sídlí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).
Pokud vaše osobní údaje přeneseme mimo EHP (včetně našich poskytovatelů IT služeb, partnerů
v rámci náborového procesu a dalších subjektů Smiths ve Spojených státech amerických a v Indii),
zajistíme, aby vaše údaje byly chráněny v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních
údajů. V případě přenosu údajů k dalším subjektům skupiny Smiths Group je skupina Smiths vázána
standardními doložkami EU o ochraně údajů (viz článek 46, odst. 2, písm. c) obecného nařízení
o ochraně osobních údajů). V případě přenosu údajů ke třetím stranám – poskytovatelům služeb tak
učiníme prostřednictvím standardních doložek EU o ochraně údajů (viz článek 46, odst. 2, písm. c)
obecného nařízení o ochraně osobních údajů) uzavřenými se smluvními stranami, ke kterým jsou
vaše osobní údaje přenášeny, NEBO v případě, že se třetí strana nachází v USA, ověříme, zda se třetí
strana zavázala k účasti v rámcovém programu štítu EU–USA nebo Švýcarsko–USA na ochranu
soukromí, který zajišťuje adekvátní úroveň ochrany údajů uznávanou Evropskou komisí (čl. 45
odst. 1 GDPR). V tomto případě budeme v uzavírané smlouvě požadovat, aby třetí strana zůstala
zavázána k účasti v rámcovém programu štítu na ochranu soukromí po celou dobu, po kterou bude
zpracovávat vaše osobní údaje.
Chcete-li získat další informace o náležitých bezpečnostních
prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

opatřeních,

kontaktujte

nás

Co bych měl/a udělat, pokud nejsem spokojen/a
s tím, jak jsou mé informace používány?
Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji, můžete nás
kontaktovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.
Rovněž máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, kterým je Information
Commissioner‘s Office (ICO) ve Spojeném království a který je odpovědný za dodržování našeho
souladu s obecnými právními předpisy o ochraně osobních údajů z roku 2016.
ICO můžete
kontaktovat následovně:
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
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Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Tel: 0303 123 1113
Uchazeči z Evropské unie mimo Spojené království mohou využít kontaktní údaje na ostatní evropské
orgány dohlížející na ochranu osobních údajů: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/itemdetail.cfm?item_id=612080.
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Příloha 1
Tato Příloha 1 se použije, pokud se ucházíte o pracovní pozici u jednoho z německých subjektů
skupiny Smiths uvedených v bodu 1 níže.
1. Správci údajů
Pokud se ucházíte o pracovní pozici u jednoho z německých subjektů skupiny Smiths, je ve vztahu
k vám tento subjekt Smiths správcem vašich údajů:
Medical &
Corporate HQ:

Smiths Medical Deutschland GmbH
Bretonischer Ring 3, D-85630 Grasbrunn, Německo
Tel: +49 (0) 89 242959 – 0

Detection:

Smiths Heimann GmbH
Im Herzen 4, 65205 Wiesbaden, Německo
Tel: +49 (0) 611 9412 – 0
Smiths Detection Germany GmbH
Heselstücken 3, 22453 Hamburg, Německo
Tel: +49 (0) 40 82315 555

Flex Tek:

Flexschlauch Producktions GmbH
Reepschlägerstraße 10B, 23556 Lübeck, Německo
Tel: +49 (0) 451 8999401

John Crane:

John Crane GmbH
Werner - Von - Siemens - Str.6, Fulda, 36041, Německo
+49 661 281 0

Interconnect:

Hypertac GmbH
Ulrichsberger Straße 17, 94469 Deggendorf, Německo
Tel: +49 (0) 991 250 120

2. Jaké osobní údaje o mně shromažďujete a používáte?
a.)

Oproti výčtu uvedeném v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů německé
subjekty Smiths neshromažďují následující osobní údaje:
•

zdravotní a lékařské údaje, například informace o vašem zdravotním stavu, pracovní
neschopnosti a jejích důvodech, nebo pohybových omezeních,

•

údaje z rejstříku trestů týkající se jakýchkoli dřívějších odsouzení za trestnou činnost nebo
pořízené v rámci ověřování před uzavřením pracovního poměru a

•

údaje týkající se rozmanitosti a začlenění, například rasový původ,pohlaví, náboženské
vyznání a/nebo sexuální orientace.

Informace o vás nezískáme přímo od třetích stran, například od úřadů státní správy nebo
stávajících/bývalých zaměstnavatelů.
3. Proč s mými osobními údaji provádíte tyto činnosti zpracování? Jaké jsou právní
základy pro takové zpracování?
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Oproti výše uvedenému německé subjekty skupiny Smiths neprovádí ověřování.
Při zpracovávání vašich osobních údajů se opíráme o následující právní základy:
Aktivity zpracování

Právní základ

Správa a zpracování vaší přihlášky
Určení vaší způsobilosti k výkonu pracovní
pozice, o kterou se ucházíte
Určení vaší způsobilosti k výkonu pracovní
pozice, o kterou se ucházíte

Zpracování je nezbytné za účelem podniknutí
dalších kroků před uzavřením pracovní smlouvy
s vámi (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR a § 26,
odst. 1,
věta
první
nového
německého
federálního zákona o ochraně osobních údajů
(„nový zákon FDPA“)).
Zpracování je nezbytné pro splnění právních
povinností, které se na nás vztahují (čl. 6,
odst. 1, písm. c) GDPR).
Zpracování je nezbytné pro účely našich
oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů
subjektu Smiths Group (čl. 6, odst. 1, písm. f)
GDPR), které jsou uvedeny v prvním sloupci
a v prohlášení
o ochraně
osobních
údajů
uchazečů.

Zajištění
souladu
s platnými
předpisy
a požadavky
na
pracovního poměru

právními
uzavření

Zpracování je nezbytné pro splnění právních
povinností, které se na nás vztahují (čl. 6,
odst. 1, písm. c) GDPR).

Sledování a zajišťování souladu s platnými
zásadami, postupy a právními předpisy

Zpracování je nezbytné pro účely našich
oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů
subjektu Smiths Group (čl. 6, odst. 1, písm. f)
GDPR), které jsou uvedeny v prvním sloupci
a v prohlášení
o ochraně
osobních
údajů
uchazečů.

Komunikace s vámi, zaměstnanci skupiny
Smiths
a třetími
stranami
včetně
informování
o budoucích
pracovních
příležitostech u Smiths

Zpracování je nezbytné za účelem podniknutí
dalších kroků před uzavřením pracovní smlouvy
s vámi (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR a § 26,
odst. 1,
věta
první
nového
německého
federálního zákona o ochraně osobních údajů
(„nový zákon FDPA“)).
Zpracování je nezbytné pro splnění právních
povinností, které se na nás vztahují (čl. 6,
odst. 1, písm. c) GDPR).
Zpracování je nezbytné pro účely našich
oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů
subjektu Smiths Group (čl. 6, odst. 1, písm. f)
GDPR), které jsou uvedeny v prvním sloupci
a v prohlášení
o ochraně
osobních
údajů
uchazečů.
Vyjádřili jste souhlas se zpracováním vašich
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osobních údajů za těmito účely (čl. 6, odst. 1,
písm. a) GDPR).
Odpovídání na žádosti a právní nároky
pracovníků kontrolních úřadů nebo dalších
orgánů

Zpracování je nezbytné pro splnění právních
povinností, které se na nás vztahují (čl. 6,
odst. 1, písm. c) GDPR).

Splnění našich obchodních,
a právních povinností

Zpracování je nezbytné pro účely našich
oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů
subjektu Smiths Group (čl. 6, odst. 1, písm. f)
GDPR), které jsou uvedeny v prvním sloupci
a v prohlášení
o ochraně
osobních
údajů
uchazečů.

regulačních

4. Jak dlouho si ponecháte mé osobní údaje?
Vaše osobní údaje si ponecháme jen po nezbytnou dobu. V případě, že se rozhodneme vás
nepřijmout, budou vaše osobní údaje po třech měsících smazány.
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