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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ UCHAZEČE 

1. ÚVOD 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování všech osobních údajů budoucích 
zaměstnanců, budoucích brigádníků pracujících pod přímou kontrolou (např. nezávislí dodavatelé 
a praktikanti), budoucích manažerů nebo nevýkonných ředitelů naší společnosti nebo budoucích členů 
dozorčí rady nebo podobného orgánu naší společnosti (dále jednotlivě jako „uchazeč“ nebo „vy“) 
v rámci náboru prováděného společností Nutreco N.V. se sídlem na adrese Stationsstraat 77, 
Amersfoort, Nizozemí a libovolnou společností přímo nebo nepřímo vlastněnou nebo ovládanou 
společností Nutreco, se kterou jste navázali kontakt (dále jako „naše společnost“ nebo zájmeno „my“ 
v příslušném tvaru).  

Za zpracování vašich osobních údajů je odpovědná společnost Nutreco N.V. a libovolná společnost 
přímo či nepřímo vlastněná nebo ovládaná společností Nutreco, se kterou jste navázali kontakt. 
V tomto prohlášení popisujeme, kdo jsme, jak a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje a 
všechny ostatní informace, které by pro vás mohly být důležité. V případě dalších otázek nás můžete 
kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve spodní části tohoto prohlášení.  

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí od 24. května 2018. Poslední změny byly provedeny 
24. května 2018. Toto prohlášení může být v průběhu času změněno a nejaktuálnější znění je 
zveřejněno na našich webových stránkách. Pokud by nastaly během vaší žádosti závažné změny, 
budeme vás aktivně informovat.  

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?  

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů pro účely náboru a výběrového řízení 
a zajištění jejich účinného a efektivního fungování: 

A. Komunikace s vámi ohledně vašeho pracovního poměru nebo žádosti o práci 

Pokud jste projevili zájem o pracovní pozici v naší společnosti, uložíme vaše osobní údaje do našich 
příslušných náborových systémů. Údaje v našich systémech používáme ke komunikaci s vámi 
a k určení toho, zda vaše kvalifikace a profil splňují požadavky na konkrétní volné místo. 

Pro tento účel 
- zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, když nám poskytujete své osobní 

údaje 
- zpracováváme vaše kontaktní údaje, informace získané při náboru (např. váš životopis, údaje 

o minulých zaměstnáních a získaném vzdělání atd.) a korespondenci s námi týkající se žádostí 
o zaměstnání (včetně referencí). 

B. Zodpovězení vašich otázek 

Pokud nás kontaktujete, použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom mohli reagovat na vaše otázky 
a zodpovědět je.  

Pro tento účel 
- zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu 
- zpracováváme vaše jméno, kontaktní údaje, vaši korespondenci s námi týkající se vaší otázky 

a případné osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislost s vaší otázkou (otázkami). 

C. Vaše posouzení a hodnocení během náborového řízení 
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Během náborového řízení může být součástí postupu prověrka (např. formou hodnocení dovedností).  

Pro tento účel 
- zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu vybrat způsobilé 

uchazeče, kteří splňují požadavky na konkrétní volné pracovní místo v naší společnosti 
- v potřebném rozsahu zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, postřehy týkající se 

vašich dovedností a způsobilosti od hodnotitelů, výsledky vašich hodnoticích testů.  

D. Uzavření pracovní smlouvy s vámi 

Pokud vám nabídneme pracovní pozici v naší společnosti, budeme zpracovávat vaše osobní údaje tak, 
abychom byli schopni připravit a vyhotovit pracovní smlouvu. Vaše osobní údaje používáme 
k uzavření, plnění a ukončení vaší pracovní smlouvy. Poté také uložíme vaše osobní údaje do našich 
personálních systémů.  

Pro tento účel 
- zpracováváme vaše osobní údaje, protože je to nezbytné k uzavření pracovní smlouvy s vámi 
- v potřebném rozsahu zpracováváme vaše kontaktní údaje, datum narození, pohlaví, stav, 

národnost, rodné číslo, údaje obsažené v občanském průkazu nebo cestovním pasu, prohlášení 
o postavení v zaměstnání, údaje týkající se obchodní komory a DPH, informace získané 
při náboru (např. údaje o minulých zaměstnáních a získaném vzdělání), údaje o zaměstnání 
a pozici, údaje o pracovním povolení, dostupnosti, podmínky pracovního poměru, daňové údaje, 
platební údaje a údaje o pojištění. 

 

E. Sociální sítě, např. LinkedIn, a ostatní veřejně dostupné sítě 

Můžeme shromažďovat vaše osobních údaje z veřejných profilů na síti LinkedIn a jiných sociálních 
sítích a ostatních veřejně dostupných webových stránkách, pokud jste na těchto sociálních sítích 
a webových stránkách reagovali na naše náborové aktivity nebo pokud jste se přihlásili pomocí 
integrované funkce na těchto sociálních sítích, náborových webových stránkách nebo našich vlastních 
webových stránkách. Můžeme také shromažďovat vaše osobní údaje z těchto zdrojů v případě, že jste 
v rámci své žádosti o zaměstnání nebo životopisu, který jste nám předali s žádostí o zaměstnání, 
poskytli odkaz na svůj profil na některé z těchto stránek. 

Vaše kontaktní údaje můžeme získat také z veřejně dostupných zdrojů, včetně obsahu, který jste 
zveřejnili na síti LinkedIn nebo stránkách jiných sociálních sítí nebo podobných stránkách pro profesní 
účely, abychom navázali první kontakt s vámi pro účely náboru. Pokud jste své kontaktní údaje dali 
k dispozici naší společnosti, aby vás mohla kontaktovat pro účely náboru, budeme vás kontaktovat. 
Poskytneme vám také jasnou možnost požádat nás, abychom vás přestali kontaktovat ohledně 
kariérních možností a abychom vaše osobní údaje odstranili z našich systémů. 

Pro tento účel 
- zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu a zpracováváme vaše 

osobní údaje za účelem nalezení vhodných kandidátů na volná pracovní místa v naší společnosti 
- zpracováváme osobní údaje, které jste zveřejnili prostřednictvím vašich veřejných profilů na síti 

LinkedIn nebo jiných sociálních sítích, a veškerou korespondenci mezi vámi a našimi 
náborovými pracovníky. To zahrnuje vaše jméno, kontaktní údaje, pokud byly poskytnuty, 
současná a minulá pracovní zařazení, minulá zaměstnání, informace o vzdělání, dovednosti, 
doporučení a životopis, pokud jste jej poskytli. 

F. Ochrana vašich životně důležitých zájmů 
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Pokud bude potřeba zpracovávat vaše osobní údaje pro ochranu vašich životně důležitých zájmů, 
učiníme tak. To by mohlo nastat například v případě, že trpíte zdravotním postižením nebo 
onemocněním, o kterém bychom měli vědět, když nás navštívíte v našich prostorách. 

Pro tento účel 
- zpracováváme vaše osobní údaje za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů a budeme 

zpracovávat vaše osobní údaje, pokud to bude nezbytné k zabránění vzniku rizika úrazu nebo 
jiné újmy na vašem zdraví 

- v potřebném rozsahu zpracováváme vaše kontaktní údaje, kontaktní údaje vaší kontaktní osoby 
pro případ nouze, SPZ vašeho vozidla, místo sídla vaší společnosti a příslušné zdravotní údaje, 
které jste nám poskytli. 

G. Informování o dalších volných místech a komunikace s vámi týkající se těchto volných míst 

Někdy pro vás prostě zrovna nemáme to správné pracovní zařazení. Pokud budete chtít, uložíme 
informace o vás v našich systémech a budeme vás kontaktovat, jakmile se objeví nové volné místo, 
které by vás mohlo zajímat. Můžeme vás také zvát na náborové aktivity nebo s vámi komunikovat 
o pracovních příležitostech.  

Pro tento účel 
- budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, pokud se rozhodnete, že 

chcete, abychom vaše údaje uložili v našich systémech 
- zpracováváme vaše kontaktní údaje (např. vaši adresu a e-mailovou adresu), informace, které jste 

nám poskytli při předchozích žádostech o zaměstnání (např. vaše resumé), a shrnutí toho, jak jste 
si vedli při předchozích žádostech o zaměstnání u naší společnosti. 

3. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT? 
 

Naše společnost bude údaje uchazeče uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro daný obchodní 
účel, v rozsahu nutném pro dodržení příslušných právních požadavků nebo vhodném z hlediska 
příslušného promlčení.  

 
Ihned po skončení příslušného období uchovávání budou údaje: 

 
(i) bezpečně smazány nebo zničeny nebo 
(ii) anonymizovány nebo 
(iii) přemístěny do archivu (pokud to není zakázáno zákonem nebo příslušným skartačním 

plánem). 

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?  

Přístup k vašim osobním údajům v rámci naší společnosti 

Zaměstnanci zapojení do příslušného náborového řízení mohou mít přístup k vašim osobním údajům, 
i když pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich příslušných úkolů. Tito zaměstnanci mohou být 
například naši náboráři, personální pracovníci a příslušní manažeři.  

Přístup k vašim osobním údajům mohou mít další příslušná oddělení v rámci naší společnosti, např. 
IT oddělení, právní oddělení a oddělení dodržování předpisů – v rozsahu nezbytném k plnění jejich 
příslušných úkolů.  

V některých případech mohou být vaše osobní údaje předány do země, která neposkytuje odpovídající 
úroveň ochrany osobních údajů. Naše společnost však podnikla opatření, abychom zajistili 
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odpovídající ochranu vašich osobních údajů, protože Závazná firemní pravidla platí pro celou skupinu, 
do níž naše společnost patří. 

Přístup třetích osob k vašim osobním údajům 

Tam, kde je to důležité pro poskytování jejich produktů a služeb naší společnosti, mohou přístup 
k vašim osobním údajům získat tyto typy třetích osob: náborové agentury, agentury pro prověřování 
zaměstnanců, hodnoticí centra a dodavatelé IT. 

Pokud je přístup k vašim osobním údajům poskytnut třetím osobám, podnikne naše společnost 
požadovaná smluvní, technická a organizační opatření zajišťující, aby vaše osobní údaje byly 
zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování dohodnuté s naší společností. Třetí 
osoby budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s platnými zákony. 

Pokud jsou osobní údaje předávány třetí osobě v zemi, která neposkytuje odpovídající úroveň ochrany 
osobních údajů, podnikneme opatření, abychom zajistili odpovídající ochranu vašich osobních údajů, 
např. uzavření standardních smluvních klauzulí EU s těmito příjemci. 

V ostatních případech nebudou vaše údaje třetím osobám předávány, pokud to zákony nevyžadují.  

5. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY? 

Dle našeho názoru a na základě našeho hodnocení rizik jsme přijali odpovídající bezpečnostní opatření 
k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. V rámci našeho hodnocení jsme vzali v úvahu rizika 
náhodného nebo nezákonného zničení nebo náhodné ztráty, poškození, pozměnění, neoprávněného 
zpřístupnění nebo přístupu a jiných forem nezákonného zpracování (mimo jiné včetně zbytečného 
shromažďování) nebo dalšího zpracování. 

6. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?  

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům nebo jejich přehledu a za určitých podmínek 
můžete požadovat jejich opravu a/nebo výmaz. Kromě toho můžete mít také právo na omezení 
zpracování týkající se vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a také právo na 
přenositelnost údajů.  
 
Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, pomocí kontaktních 
údajů ve spodní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že pro ověření vaší 
totožnosti můžeme požadovat další informace.  

 

7. MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS ODVOLAT? 

Po udělení svého souhlasu můžete tento vždy odvolat. Mějte na paměti, že odvolání nemá zpětný 
účinek a odvolání vašeho souhlasu je možné až poté, co udělíte souhlas. V případě odvolání vašeho 
souhlasu nás, prosím, kontaktujte pomocí kontaktních údajů ve spodní části tohoto prohlášení 
o ochraně osobních údajů.  

 

8. JAK PODAT STÍŽNOST NEBO OZNÁMIT NARUŠENÍ OCHRANY ÚDAJŮ? 

Máte-li stížnost týkající se používání vašich osobních údajů naší společností, nebo pokud jste zjistili 
porušení zabezpečení údajů ze strany naší společnosti, můžete podat stížnost nebo oznámit narušení 
ochrany údajů pomocí kontaktních údajů ve spodní části tohoto prohlášení. Kromě podání stížnosti 
u naší společnosti můžete mít možnost podat stížnost u místního dozorčího orgánu pro ochranu 
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osobních údajů. 
 

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT? 

Máte-li otázky týkající se způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, přečtěte si, prosím, 
nejprve toto prohlášení. S případnými dalšími otázkami, poznámkami, poděkováním nebo stížnostmi 
se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (privacy officer) naší společnosti na adrese 
privacy@nutreco.com. 


