INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH
ÚDAJŮ V KONTEXTU NÁBORU PRACOVNÍKŮ
1. Proč dostáváte tyto informace?
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Transparentnost
zpracování osobních údajů je klíčovou zásadou evropského Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR), které se začne používat od 25. května 2018.
Vaše údaje zpracováváme v kontextu náboru pracovníků v souladu s
ustanoveními obsaženými v Nařízení GDPR a v další legislativě o ochraně
osobních údajů. Součástí tohoto zpracování je kromě dalších kroků
shromažďování, ukládání, používání, pozměňování a odstraňování osobních
údajů.
2. Které společnosti společně nebo alespoň jedna z nich odpovídají za Vaše
údaje (podle vámi zvoleného inzerátu či souhlasu)?
a. DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
se sídlem Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 256 83 446, DIČ: CZ 256 83 446
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
C, vložka 27002
Kdo je Vaší kompetentní kontaktní osobou?
Kateřina Tesařová
katerina.tesarova@dhl.com
Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů/ koordinátorem pro
ochranu osobních údajů/kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů?
Ivana Cigánková
ivana.cigankova@dhl.com
b. Společnosti divize DHL Supply Chain ČR:
DHL Supply Chain s.r.o.
se sídlem Loděnická 963, 691 23 Pohořelice
IČ: 492 40 650
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C
43542,
DHL Solutions k.s.
se sídlem Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00
IČ: 282 13 866
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.
A 20956,
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DHL Automotive s.r.o.
se sídlem č. p. 153, Nepřevázka, 293 01
IČ: 256 34 917
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C
56691
DHL Shoe Logistics s.r.o.
se sídlem Loděnická 963, Pohořelice 691 23
IČ: 277 14 349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C
53916
Kompetentní kontaktní adresa na divizi DHL Supply Chain ČR:
dsccz.dp@dhl.com
c. DHL Global Forwarding (CZ), s.r.o.
se sídlem Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4
IČ 27112161, DIČ: CZ27112161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C
97131
Kompetentní kontaktní adresa na DHL Global Forwarding (CZ), s.r.o.:
czdgf.gdpr@dhl.com
3. Kdo je kompetentním dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů?
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
Webová stránka: http://www.uoou.cz/

4. K jakým účelům používáme Vaše údaje?
Vaše údaje jsou zpracovávány pouze za účelem usnadnění kontaktu s Vámi a za
účelem výběrového řízení týkajícího se obsazení volných pracovních míst ve výše
vyjmenovaných společnostech ze skupiny Deutsche Post DHL.
a.

Nevyžádané žádosti

Pokud nám předáte žádost bez odkazu na konkrétní volnou pozici, budeme
pracovat s domněnkou, že všechny výše vyjmenované společnosti skupiny, u
kterých je potenciálně možné, že budou mít vhodné volné místo, budou moci
přezkoumávat Vaše údaje a nabídnout Vám vhodné volné pozice. Vaše údaje
jsou proto uloženy výhradně v systému LMC, s.r.o. (provozovatel portálů
Jobs.cz, Prace.cz, Pracezarohem.cz), který využívají jednotlivé společnosti
skupiny k vyhledávání vhodných uchazečů pro aktuální nebo připravovaná volná
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místa. Svoji nevyžádanou žádost můžete kdykoliv stáhnout. Prosíme, abyste nás
příslušným způsobem informovali (viz bod 2, kontaktní kompetentní osoba).
b.

Interní sdílení konkrétní žádosti v rámci skupiny

Pokud si zažádáte o konkrétní volné pracovní místo v jedné z výše uvedených
společností skupiny, potom budeme převádět Vaše osobní údaje v rámci těchto
společností pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu. Tyto údaje budou
poté využity k rozhodování o obsazení volných pracovních míst těchto
společnostech. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a převod můžete kdykoliv
omezit.
c.

Prošetřování údajů proti terorismu (platí pouze pro společnost DHL
Express (Czech Republic, s.r.o.))

Jelikož jsme ze zákona povinni zajistit, abychom neposkytovali finanční podporu
příjemcům, kterým byly uloženy sankce na základě protiteroristického nařízení
EU, jsme rovněž povinni prošetřovat kmenové údaje o uchazečích podle
aktuálního souboru příslušných seznamů. Pokud nám předáte svoji žádost,
vyjadřujete tím souhlas s tímto zpracováním.
5. Jak shromažďujeme Vaše osobní údaje?
Obecně získáváme Vaše osobní údaje přímo od Vás. Vy sám/sama poskytujete
a ukládáte své osobní údaje v systému LMC, s.r.o. (provozovatel portálů
Jobs.cz, Prace.cz, Pracezarohem.cz). Tam naleznete další informace o
zpracování Vašich osobních údajů. Pokud nám zašlete přihlášku prostřednictvím
jiného kanálu, např. přímým kontaktováním personálního oddělení e-mailem,
vyzveme Vás k využití systému LMC (odpovědní formulář) a vaše osobní údaje
budeme zpracovávat výhradně v systému LMC.
6. Které údaje o Vás zpracováváme?


Kmenové údaje (příjmení, jméno, datum narození)



Kontaktní informace (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa atd.)



Případně státní občanství, pracovní povolení, informace týkající se
příslušného zdravotního stavu (platí pouze pro společnost DHL Express
(Czech Republic, s.r.o.))



Údaje z žádosti, například životopis, průvodní dopisy, kopie o dosaženém
vzdělání, doporučující dopisy a jiné doklady a informace, které se rozhodnete
nám dobrovolně poskytnout



Fotografie z žádosti (platí pouze pro společnost DHL Express (Czech
Republic, s.r.o.))



Předchozí odsouzení, pokud se vztahují k zaměstnání, například u řidičů
vozidel (platí pouze pro společnost DHL Express (Czech Republic, s.r.o.))
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7. Které údaje musíte poskytnout?
K přezkoumání Vaší žádosti vždy potřebujeme Vaše kmenové údaje a kontaktní
informace, a rovněž všechny osobní údaje, které budou poukazovat na Vaši
vhodnost pro konkrétní pozici (údaje z dotazníku).
8. Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem rozhodnutí o uzavření
pracovněprávního vztahu s Vámi. Příslušnými právními základy jsou: článek 6,
odstavec 1(b) (možnost uzavření smlouvy, nábor pracovníků); 1(c) (dodržování
zákonných povinností z naší strany); a 1(a) (Váš souhlas) dle Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů EU (EU-GDPR). Příslušná legislativa o
ochraně osobních údajů nám v konkrétních případech umožňuje zpracování
osobních údajů na základě oprávněných zájmů. Pokud zpracování opřeme o
oprávněné zájmy, budeme Vás informovat o této okolnosti a o Vašem právu na
podání námitky. Další právní základy naleznete v článku 88 Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR) ve vztahu k zákonům členského státu.
9. Kdo má přístup k Vašim údajům?
Vaše osobní údaje budou v každém případě poskytovány pouze oprávněným
zaměstnancům a osobám. V případě, že jsou Vaše osobní údaje převáděny v
rámci skupiny, použijí se podmínky z odstavců 4a a 4b.
10. Jak dlouho si Vaše osobní údaje ponecháme?
Vaše údaje budeme uchovávat, dokud buď nestáhnete svoji nevyžádanou
žádost, nebo pokud se bude jednat o žádost o konkrétní pracovní pozici, dokud
neodvoláte souhlas se zařazením do souboru uchazečů. Pokud bude proces
žádosti dokončen a Vy nebudete přijati, uložíme Vaše údaje po dobu maximálně
6 měsíců, pokud jste nám neposkytli výslovný souhlas, kterým nám dovolíte
uchovávat údaje za účelem budoucích příležitostí k zaměstnání. Pokud budete
přijati, převezmeme Vaše údaje ze žádosti do Vaší osobní složky.
11. Jaká práva máte?
Podle platných právních předpisů máte právo
•

požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jsme uložili,

•

požadovat nápravu nesprávných osobních údajů, které jsme o Vás uložili,

•

požadovat výmaz údajů o Vás, které již nejsme nadále oprávněni uchovávat,

•

být vyslyšeni v případě automatizovaného rozhodování a podávat námitky
proti němu,

•

podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů na základě
oprávněných zájmů,

•

odvolat svůj udělený souhlas,

•

obdržet kopii údajů, které jsou o Vás uchovávány (případně v elektronické
formě).
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12. Jak můžete uplatnit svá práva?
K uplatnění svých práv nebo v případě dotazů týkajících se osobních údajů se
prosím obraťte na výše uvedené kompetentní kontakty.
V případě opravy nebo výmazu budou Vaše osobní údaje opraveny nebo
vymazány u všech příjemců Vašich osobních údajů.
Pokud dospějete k závěru, že Vaše práva nejsou dostatečně dodržována,
můžete rovněž podat stížnost u příslušného tuzemského dohledového úřadu pro
ochranu osobních údajů.
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