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1. ÚVOD
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování všech osobních údajů
budoucích zaměstnanců, budoucích dočasných pracovníků pracujících pod přímým dohledem (např.
nezávislí dodavatelé a učni), budoucích výkonných i nevýkonných ředitelů naší Společnosti nebo
budoucích členů dozorčí rady nebo podobného orgánu naší Společnosti (kteří jsou zde označováni
jako „Žadatel” nebo „vy”) v rámci náboru prováděného společností Nutreco N.V. se sídlem
v Stationsstraat 77, Amersfoort, Nizozemsko a jakoukoliv společností přímo nebo nepřímo
vlastněnou nebo ovládanou společností Nutreco, se kterými jste v kontaktu (dále „naše Společnost”,
„my” nebo „nám”).
Společnost Nutreco N.V. a jakákoliv společnost přímo nebo nepřímo vlastněná nebo ovládaná
společností Nutreco, se kterou jste v kontaktu, jsou zodpovědné za zpracování vašich osobních
údajů. V tomto prohlášení popisujeme, kdo jsme, jak a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní
údaje a všechny další informace, které jsou pro vás důležité. Pokud budete mít jakékoliv další
otázky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny na konci
tohoto prohlášení.
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je v platnosti od 24. května 2018. Poslední úpravy byly
provedeny 24. května 2018. Toto prohlášení můžeme časem změnit a aktuální verze je publikována
na našich webových stránkách. Pokud budeme provádět významné změny, budeme vás aktivně
informovat.

2. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Osobní údaje Žadatelů shromažďujeme a zpracováváme za účelem náboru a výběrového řízení a
zajištění jeho účelného a efektivního průběhu:

A. Abychom s vámi komunikovali v souvislosti s vaším zaměstnáním nebo vaší žádostí o
zaměstnání

Pokud jste projevili zájem o pracovní pozici v naší Společnosti, uchováváme vaše osobní údaje
v našich příslušných náborových systémech. Data v našich systémech používáme pro komunikaci
s vámi a stanovení, zda vaše kvalifikace a váš profil splňují požadavky konkrétní volné pozice.
Z toho důvodu



zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který nám poskytujete
zároveň s vašimi osobními údaji.
zpracováváme vaše kontaktní informace, náborové informace (např. váš životopis, dřívější
zaměstnání, dosažené vzdělání atd.) a korespondenci s námi související se žádostí o
zaměstnání (včetně referencí).

B. Pro zodpovězení vašich otázek
Pokud se s námi spojíte, budeme používat vaše osobní údaje, abychom vám odpověděli na vaše
otázky.
Z toho důvodu



zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu.
zpracováváme vaše jméno, kontaktní informace, vaši korespondenci s naší Společností
v souvislosti s vašimi otázkami a jakékoliv osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti
s vašimi otázkami.

C. Pro posouzení a vyhodnocení vaší žádosti během náborového řízení
Součástí náborového řízení může být třídění žádostí (např. na základě hodnocení pracovních
dovedností).
Z toho důvodu



zpracováváme vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu vybrat kvalifikované
žadatele, kteří splňují požadavky pro danou volnou pozici v naší Společnosti.
zpracováváme, v potřebném rozsahu, osobní údaje, které nám o sobě poskytnete, zjištění
týkající se vašich pracovních dovedností a schopností, hodnocení výsledků vašich testů.

D. Pro účely uzavření pracovní smlouvy s vámi
Pokud vám nabídneme zaměstnání v naší Společnosti, budeme zpracovávat vaše osobní údaje,
abychom připravili a zpracovali pracovní smlouvu. Vaše osobní údaje používáme pro přípravu,
uzavření a ukončení vaší pracovní smlouvy. Poté budeme vaše osobní údaje uchovávat v našich
personálních systémech.
Z toho důvodu



zpracováváme vaše osobní údaje, protože jsou nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy
s vámi.
zpracováváme, v potřebném rozsahu, vaše kontaktní informace, datum narození, pohlaví,
stav, národnost, občanské služební číslo, údaje z identifikační karty nebo cestovního pasu,

prohlášení o zaměstnaneckém stavu, informace v obchodní komoře, informace o DPH,
náborové informace (např. dřívější zaměstnání, dosažené vzdělání), informace o zaměstnání
a funkci, informace o pracovním povolení, disponibilnosti, podmínkách zaměstnání, daňové
informace, platební informace a informace o pojištění.

E. Sociální sítě, např. LinkedIn, a další veřejně dostupné webové stránky
Vaše osobní informace můžeme získávat z veřejných profilů na LinkedIn nebo jiných sociálních
sítích a dalších veřejně přístupných webových stránkách, pokud jste reagovali na náborovou
iniciativu naší Společnosti na takových sítích nebo webových stránkách nebo jste se přihlásili
prostřednictvím integrované funkčnosti takových sociálních sítí, náborových webových stránek nebo
našich vlastních webových stránek. Vaše osobní informace můžeme získávat také z dalších zdrojů,
když poskytnete odkaz na svůj profil na jakýchkoliv takových stránkách v rámci vaší žádosti o
zaměstnání nebo vašeho životopisu předloženého se žádostí o zaměstnání.
Vaše kontaktní informace můžeme získat také z veřejně přístupných zdrojů, včetně obsahu, který
zpřístupníte veřejnosti na LinkedIn nebo na stránkách jiných sociálních sítí nebo na podobných
stránkách pro profesionální účely pro provedení prvního kontaktu s vámi pro náborové účely.
Budeme vás kontaktovat, pokud naší Společnosti poskytnete vaše kontaktní informace, abychom
vás mohli kontaktovat pro náborové účely, a poskytneme vám možnost, abyste nás požádali,
abychom vás přestali kontaktovat v souvislosti s pracovními nabídkami a abychom odstranili vaše
osobní údaje z našich systémů.
Z toho důvodu



zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu a vaše osobní
údaje zpracováváme, abychom nalezli vhodné kandidáty na volné pozice v naší Společnosti.
zpracováváme vaše osobní údaje, které jste zveřejnili prostřednictvím veřejných profilů na
LinkedIn nebo jiných sociálních sítích a prostřednictvím jakékoliv korespondence mezi vámi
a našimi náborovými pracovníky. Tyto osobní údaje zahrnují vaše jméno, kontaktní
informace (pokud je poskytnete), současné a dřívější pracovní pozice, dřívější zaměstnání,
dosažené vzdělání, dovednosti, doporučení a životopis (pokud jej poskytnete).

F. Na ochranu vašich životních potřeb
Když je třeba zpracovat vaše osobní údaje za účelem ochrany vašich životních potřeb, uděláme to.
To může například nastat v situaci, kdy budete fyzicky indisponováni nebo budete mít zdravotní
potíže, o kterých je třeba nás informovat, když nás navštívíte v našich prostorách.
Z toho důvodu



zpracováváme vaše osobní informace za účelem ochrany vašich životních potřeb a budeme
zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné, abychom předešli riziku zranění nebo
jiné újmy na vašem zdraví.
zpracováváme, v potřebném rozsahu, vaše kontaktní informace, kontaktní informace pro
naléhavé situace, registrační číslo automobilu, umístění stránek vaší Společnosti a příslušná
data o vašem zdravotním stavu, která nám poskytnete.

G. Abychom vás informovali a komunikovali s vámi v souvislosti s dalšími volnými pozicemi

Může se stát, že v určitou dobu pro vás nebudeme mít vhodnou pracovní pozici. Pokud budete chtít,
můžeme si vaše osobní informace ponechat v našich systémech a kontaktovat vás, pokud budeme
mít novou volnou pozici, která by vás mohla zajímat. Možná vás také pozveme na náborové akce
nebo s vámi budeme komunikovat o pracovních příležitostech.
Z toho důvodu



budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, když si zvolíte, že své
informace ponecháte v našich systémech.
zpracováváme vaše kontaktní informace (např. vaši poštovní a emailovou adresu),
informace, které jste nám poskytli v rámci předchozích žádostí o zaměstnání (např. váš
životopis) a souhrn informací o tom, jak jste obstáli při předchozích žádostech o zaměstnání
u naší Společnosti.

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Naše Společnost obvykle uchovává údaje o Žadatelích pouze po dobu nezbytnou pro daný účel a to
v rozsahu nezbytném pro splnění požadavků platných zákonů nebo podle vhodnosti s ohledem
na příslušné zákonné lhůty.
Okamžitě po skončení příslušné doby uchovávání jsou údaje:
(i) bezpečně vymazány nebo zničeny nebo
(ii) anonymizovány nebo
(iii) převedeny do archivu (pokud to není zakázáno zákonem nebo příslušným plánem pro
uchovávání dat).

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
Přístup k vašim osobním údajům v rámci naší Společnosti
Přístup k vašim osobním údajům mohou mít zaměstnanci zabývající se náborem. Tento přístup je
omezen pouze na rozsah nezbytný pro plnění jejich příslušných pracovních úkolů. Těmito
zaměstnanci jsou např. naši náboroví pracovníci, zaměstnanci oddělení lidských zdrojů a příslušný
manažer.
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pro další oddělení naší Společnosti, např. IT, právní
oddělení, oddělení pro dodržování předpisů, a to v rozsahu nezbytném pro plnění jejich příslušných
pracovních úkolů.
V některých případech mohou být vaše osobní údaje převedeny do země, která nezajišťuje
odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Naše Společnost však přijala opatření, která zajišťují,
že vaše osobní údaje jsou adekvátně chráněny, protože v rámci celé skupiny, do které naše
Společnost patří, platí Závazné podnikové předpisy.
Přístup třetích stran k vašim osobním údajům
Přístup k vašim osobním údajům mohou mít následující typy třetích stran, pokud je to potřebné pro
poskytování jejich produktů a služeb naší Společnosti: pracovní agentury, agentury prověřující
zaměstnance, hodnotící střediska a IT dodavatelé.

Když je třetím stranám umožněn přístup k vašim osobním údajům, přijímá naše Společnost
odpovídající smluvní, technická a organizační opatření, která zajišťují, že vaše osobní údaje jsou
zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro účely sjednané s naší Společností. Třetí strany
budou vaše osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s platnými zákony.
Pokud budou vaše osobní údaje předány třetí straně v zemi, která nezajišťuje odpovídající úroveň
ochrany osobních údajů, přijmeme opatření zajišťující, že vaše osobní údaje budou dostatečně
chráněny, např. sjednáním EU standardních smluvních ustanovení s těmito příjemci.
V žádných dalších případech nebudou vaše osobní údaje poskytovány třetím stranám, pokud to
nebude stanovené zákonem.

5. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?
Podle našeho názoru a na základě vyhodnocení rizik jsme přijali odpovídající bezpečnostní opatření
na zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. V rámci našeho hodnocení jsme zohlednili rizika
náhodného nebo nezákonného zničení, náhodné ztráty, poškození, změny, neoprávněného
zveřejnění nebo přístupu a další formy nezákonného zpracování (včetně mimo jiné nadbytečného
shromažďování údajů) nebo dalšího zpracovávání.

6. JAK MŮŽETE UPLATIT SVÁ PRÁVA NA SOUKROMÍ?
Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, přehled svých osobních údajů a za určitých
podmínek opravu nebo vymazání osobních údajů. Navíc můžete mít také právo na omezení
zpracování vašich osobních údajů, právo protestovat proti zpracování a také právo na přenositelnost
údajů.
Pokud chcete využít svého práva na soukromí, kontaktujte nás laskavě prostřednictvím kontaktů
uvedených na konci tohoto prohlášení. Možná vás budeme muset požádat o další informace,
abychom ověřili vaši identitu.

7. MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS ODVOLAT?
Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Je třeba mít na mysli, že takové odvolání však nemá zpětný
účinek a že souhlas můžete odvolat pouze tehdy, pokud jste jej dříve udělili. Pokud chcete svůj
souhlas odvolat, kontaktujte nás laskavě prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny na
konci tohoto prohlášení.

8. JAK PODAT STÍŽNOST NEBO OZNÁMIT PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI
OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Pokud chcete podat stížnost týkající se používání vašich osobních údajů naší Společností nebo
pokud máte informace o porušení bezpečnosti osobních údajů naší Společností, můžete podat
stížnost nebo oznámit porušení bezpečnosti osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů,
které jsou uvedeny na konci tohoto prohlášení. Kromě toho, že můžete svou stížnosti předložit naší
Společnosti, můžete ji podat také u vašeho místního dozorového orgánu pro ochranu osobních
údajů.

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se způsobu zpracování vašich osobních údajů, přečtěte si
laskavě nejdříve toto prohlášení. S dalšími otázkami, poznámkami, připomínkami nebo stížnostmi se
můžete obrátit na manažera pro ochranu osobních údajů naší Společnosti na adrese:
privacy@nutreco.com.

