
OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – 
UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ
Děkujeme za Váš zájem o kariéru u 
společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. 
(dále jen „Společnost“). Ochrana Vašich 
osobních údajů je pro společnost SGS 
důležitá, a proto pro celou Skupinu přijala 
silné principy ochrany v této oblasti, jak 
je uvedeno v jejích „Zásadách ochrany 
osobních údajů“ dostupných na adrese 
https://www.sgs.com/en/privacy-at-sgs. 

Nejprve si prosím pečlivě pročtěte toto 
„Oznámení o ochraně osobních údajů“, 
abyste porozuměli tomu, jaké osobní údaje 
budeme v průběhu náborového procesu 
shromažďovat, co těmito informacemi 
děláme a věděli jaká jsou vaše práva. .

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ 
ÚDAJE
SGS Česká republika, s.r.o., zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze a mající kancelář 
registrovanou v Praze 5 – Stodůlky, K 
Hájům 1233/2 - dále jen „Společnost“, je 
zodpovědná jako správce osobních údajů 
za sběr informací o našich potenciálních, 
současných i bývalých uchazečích o 
zaměstnání. 

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k 
tomuto oznámení, kontaktujte nás prosím:

 • e-mailem na adrese sgs.czech@sgs.com;

 • prostřednictvím online formuláře žádosti 
o ochranu osobních údajů, který je k 
dispozici na adrese https://www.sgs.
com/en/online-privacy-statement/privacy-
request-form;

 • poštou na adresu: SGS Česká Republika, 
s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 - 
na vědomí právního oddělení.

2. KATEGORIE A TYPY SHROMAŽĎOVANÝCH A 
ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
O potenciálních, současných i bývalých 
uchazečích o zaměstnání shromažďujeme 
základní identifikační informace jako jsou 
jméno, titul, pozice, profesní historie, 
zkušenosti a kontaktní údaje.

Pokud aktivně žádáte o pozici, obvykle 
shromažďujeme:

 • podrobné kontaktní a osobní údaje 
(jméno, adresa bydliště a / nebo firmy, 
telefon, e-mailová adresa, pohlaví, datum 
a místo narození, státní občanství, pozice, 
titul, obrázky, údaje z průkazu totožnosti, 
číslo pasu nebo další národní identifikační 
čísla dle potřeby, zemi nebo residenci;

 • identifikační údaje shromážděné 
procházením naší webové stránky a 

elektronickou komunikací, cookies, IP 
adresy , uživatelská jména a hesla; 

 • informace o vzdělávání, odborné 
přípravě a zaměstnání (např. odměny u 
vašeho současného zaměstnavatele, 
data zaměstnání u vašeho současného 
zaměstnavatele, hodnocení výkonu na 
pohovoru a výsledky v jakémkoli online 
testování, informace o pozici, jako je např. 
název pozice a jazykové znalosti); 

 • informace předložené jako součást vaší 
žádosti ; 

 • jakékoli další údaje podobné výše 
uvedeným kategoriím zpracovaným 
v rámci procesu online žádosti o 
zaměstnání. 

Pokud přijmete pozici v rámci Společnosti, 
budou vám poskytnuty při nástupu do 
Společnosti navazující informace uvedené 
v Oznámení o ochraně osobních údajů 
zaměstnanců.

Většinu času budeme sbírat data přímo od 
vás. Nicméně můžeme také shromažďovat 
osobní údaje o vás nepřímo od třetích 
stran, jako například personálních agentur 
nebo z veřejně dostupných zdrojů, jako 
i poskytovatelů služeb sociálních sítí 
orientovaných na podnikání. 

3. NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ A PRO JAKÉ 
ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE 
Společnost bude vždy zpracovávat Vaše 
osobní údaje pro konkrétní účel a bude 
zpracovávat pouze takové osobní údaje, 
které jsou důležité pro dosažení tohoto 
účelu, jak je vysvětleno níže: 

a) Pro plnění smluvních povinností 

Vaše osobní údaje jsou nezbytné k plnění 
našich smluvních závazků vůči vám nebo 
k provedení předsmluvních kroků k vaši 
žádosti o zaměstnání, jako je např. příprava 
pracovní smlouvy pro vás, a to i na základě 
rozhodnutí učinit vám nabídku zaměstnání. 

b) V kontextu oprávněných zájmů správce

V případě potřeby a bez nežádoucího 
ovlivnění zájmů uchazečů nebo jejich 
základních práv a svobod, zpracovává 
Společnost osobní údaje nad rámec 
skutečného plnění smlouvy pro účely 
oprávněných zájmů Společnosti, které 
přímo vykonává Společnost nebo třetí 
strana. Tyto oprávněné zájmy mohou 
zahrnovat:

 • provádění náborových činností, jako je 
určení vhodnosti kvalifikace uchazeče, 
kontrola existujících nebo potenciálních 

střetů zájmů nebo jakýchkoli jiných 
omezení, která by jinak mohla omezit 
nebo zabránit zaměstnání uchazeče u 
SGS;

 • ověřovaní správnosti vašich osobních 
údajů během procesu náboru 
prostřednictvím screeningu pozadí;

 • správu našich personálních záznamů 
a zpřístupnění vašich osobních údajů v 
rámci SGS Group a aktualizaci databáze 
náboru zaměstnanců;

 • bezpečnost našich IT systémů, 
architektury a sítě;

 • převod na potenciálního kupujícího, 
nabyvatele, partnera fúzí nebo 
prodávajícího a jejich poradce v 
souvislosti se skutečným nebo 
potenciálním převodem nebo sloučením 
části nebo celého podniku nebo aktiv 
společnosti SGS. 

c) V důsledku Vašeho souhlasu 

Pokud jste nám udělili souhlas se 
zpracováním údajů pro určité účely, je toto 
zpracování zákonné na základě Vašeho 
souhlasu. Váš souhlas je vždy svobodný 
a může být kdykoliv odvolán. To platí i pro 
odnětí prohlášení o souhlasu, které byly 
společnosti dány před nabytím účinnosti 
nařízení GDPR, tj. před 25. květnem 2018. 
Pro vyloučení pochybností, odnětí souhlasu 
nemá vliv na zákonnost údajů zpracovaných 
před tímto odnětím. 

d) S ohledem na zákonné nebo právní 
povinnosti nebo ve veřejném zájmu a na 
ochranu vašich životně důležitých zájmů, 
jako je poskytnutí přístupu pro zdravotně 
postižené do našich prostor pro rozhovory 
nebo schůzky, kde je to vhodné. 

Jsou-li osobní údaje, které shromažďujeme, 
potřebné pro splnění právních nebo 
závazných povinností, nebo uzavření 
smlouvy s Vámi nebo jsou-li nezbytné pro 
legitimní účely, a Společnost nebude moci 
tyto osobní údaje sbírat, nebude schopna 
Vás zapojit jako uchazeče a/nebo plnit své 
smluvní povinnosti (v takovém případě Vás 
o tom Společnost bude informovat).

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM 
ÚDAJŮM A JAK BUDOU ZPRACOVÁVÁNY 
4.1 v rámci SGS Group 

Vaše data budou sdílena v rámci oddělení 
lidských zdrojů společnosti a jeho dalších 
obchodních funkcí (např. liniového 
managementu), aby bylo možné posoudit 
vaši žádost, zkontrolovat reference, ověřit 

https://www.sgs.com/en/privacy-at-sgs
mailto:sgs.czech%40sgs.com?subject=
https://www.sgs.com/en/online-privacy-statement/privacy-request-form
https://www.sgs.com/en/online-privacy-statement/privacy-request-form
https://www.sgs.com/en/online-privacy-statement/privacy-request-form
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vaše informace a případně vás kontaktovat 
ohledně pozice.

Vaše kontaktní informace mohou být také 
použity ke zlepšení vašich zkušeností s 
náborem zaměstnanců u naší Společnosti. 
Můžete být například požádáni, abyste se 
zúčastnili průzkumů týkajících se náboru. 
Vaše účast na těchto průzkumech je zcela 
dobrovolná. Vaše data mohou být také 
použita pro právní, regulační a statistické

účely.

Pokud bude vaše žádost úspěšná, budou 
vaše údaje použity pro personální správu 
včetně zřízení personálního záznamu a 
řízení.

Pokud bude vaše žádost neúspěšná, 
a budete-li mít zájem o kontaktování v 
případě, že dojde k pozdějšímu uvolnění 
pozic, které jsou pro Vás vhodné, můžeme 
se pokusit vás kontaktovat prostřednictvím 
e-mailové adresy nebo telefonního čísla, 
které uvedete.

4.2 mimo SGS Group 

Osobní údaje obvykle předáváme třetím 
stranám mimo společnost, abychom 
dokončili účely uvedené v bodě 3 výše: 

 • Poskytovatelům služeb třetích stran, 
jako jsou poskytovatelé IT systémů, 
poskytovatelé hostingu, poskytovatelé 
cloudových služeb, poskytovatelé 
databází a třetí strany, kteří provádějí 
kontrolu před nástupem do zaměstnání 
u potenciálních zaměstnanců. Každý z 
těchto poskytovatelů služeb podepsal 
smlouvu ve věci ochrany osobních údajů; 

 • potenciálním kupcům, nabyvatelům, 
partnerům fúzí nebo prodávajícím a jejich 
poradcům v souvislosti se skutečným 
nebo potenciálním převodem nebo 
sloučením části nebo celého podnikání 
nebo aktiv společnosti SGS nebo s nimi 
souvisejících práv či zájmů nebo s cílem 
získat obchodní firmu fúzí s ním; 

 • referentům, které jste nám sdělili během 
přijímacího řízení a pohovorů;

 • a jiným příjemcům oprávněným přijímat 
údaje vyžadované zákony nebo předpisy. 

5. PŘENOS VAŠICH INFORMACÍ DO JINÝCH ZEMÍ 
SGS je společnost, která působí globálně. 
Vaše data by proto mohla být použita 
globálně v souvislosti s procesem náboru 
SGS. Rozumějte, že vaše data mohou být 
zpracována společností SGS v zemích, kde 
právní předpisy o ochraně osobních údajů 
nejsou tak přísné jako ve vaší domovské 
zemi. Pokud jsou vaše osobní údaje 
předávány mimo EHP, zavedeme vhodné 
záruky, abychom zajistili, že takový přenos 
bude prováděn v souladu s platnými pravidly 
pro ochranu údajů. Aby byla zajištěna tato 
úroveň ochrany vašich osobních údajů, 

může společnost SGS použít smlouvu o 
přenosu dat s příjemcem třetí strany na 
základě standardních smluvních doložek 
schválených Evropskou komisí nebo zajistit, 
aby byl převod proveden v jurisdikci, která 
je předmětem rozhodnutí o přiměřenosti 
Evropské komise nebo do USA pod EU-US 
Privacy Shield. V tomto ohledu můžete 
požádat o další informace a získat kopii 
příslušné záruky uplatněním svých práv 
uvedených níže. Tam, kde SGS předává 
osobní údaje jiným společnostem ve 
skupině, se spoléháme na standardní 
smluvní doložky. Pokračováním v používání 
naší webové stránky souhlasíte s tím, že 
vaše informace mohou být přeneseny výše 
uvedeným způsobem. 

6. JAK DLOUHO JSOU DATA ULOŽENA 
Osobní údaje budeme uchovávat pouze 
po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro 
který byly shromážděny, nebo pro splnění 
zákonných, regulačních nebo interních 
požadavků. Údaje týkající se neúspěšných 
uchazečů o role v rámci Společnosti jsou 
uchovávány po dobu minimálně 12 měsíců 
a nejvýše 24 měsíců po datu, kdy Vám 
oznámíme, že Vaše poslední žádost byla 
neúspěšná; daje týkající se úspěšných 
uchazečů jsou řešena v Oznámení o 
ochraně osobních údajů, které vám bude 
poskytnuto při vstupu do společnosti . 

Pokud si však kandidát přeje, aby jeho 
osobní údaje byly z našich databází pro 
nábor zaměstnanců odstraněny, mohou 
podat žádost, jak je popsáno v části 7 níže, 
kterou přezkoumáme a vyřešíme, jak je v 
tomto článku uvedeno. 

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE 
UPLATNIT 
Vaše osobní údaje budou přístupné, jak 
bude nezbytné pro vyřízení vaší žádost o 
zaměstnání, s přihlédnutím k naší potřebě 
vyhovět zákonným požadavkům podle 
platných právních předpisů. Vaše osobní 
údaje si můžeme ponechat, abychom vás 
mohli kontaktovat, pokud se v budoucnu 
objeví vhodné pracovní místo. Pokud 
si nepřejete, aby byly zváženy budoucí 
pracovní příležitosti, smažeme vaše údaje 
na vaši žádost. 

právo požádat o přístup k Vašim údajům 
a získat kopii svých osobních údajů 
zpracováných Společností. Pokud se 
domníváte, že jakékoli informace, které o 
Vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, 
můžete také požádat o opravu svých 
osobních údajů. 

Můžete také : 

 • uplatnit námitky proti zpracování vašich 
osobních údajů; 

 • požádat o vymazání vašich osobních 

údajů; 

 • požádat o omezení zpracování vašich 
osobních údajů; a / nebo 

 • odstoupit od Vašeho souhlasu, pokud 
společnost SGS získala váš souhlas se 
zpracováním osobních údajů (aniž by toto 
odstoupení ovlivnilo zákonnost jakéhokoli 
zpracování, ke kterému došlo před 
výběrem). 

Společnost bude tyto požadavky, odvolání 
nebo námitky dodržovat v souladu s 
platnými pravidly pro ochranu údajů, ale 
tato práva nejsou absolutní: ne vždy platí 
a mohou být uplatněny výjimky. Obvykle, 
v reakci na žádost, vás požádáme o 
ověření vaší totožnosti a / nebo poskytnutí 
informací, které nám pomohou lépe 
porozumět vašemu požadavku. Pokud 
nesplníme vaši žádost, vysvětlíme proč. 

Pro uplatnění výše uvedených práv prosím 
pošlete e-mail na kontaktní údaje uvedené v 
části 1 výše.

Snažíme se udržovat dobré vztahy se 
zákazníky a řešit vaše problémy k Vaší 
spokojenosti. Pokud nejste spokojeni s 
odpovědí společnosti nebo zpracováním 
vašich osobních údajů, dejte nám prosím 
vědět a my se budeme zabývat vaším 
zájmem. Pokud stále nejste spokojeni s 
odpovědí společnosti SGS, máte právo 
podat stížnost u místního Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. 

8. JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE 
Společnost provádí vhodná technická a 
organizační opatření k ochraně osobních 
údajů před neoprávněným, náhodným 
nebo nezákonným zničením, ztrátou, 
pozměněním, zneužitím, zveřejněním 
nebo přístupem a proti všem ostatním 
nezákonným formám zpracování. Tato 
bezpečnostní opatření byla provedena 
s přihlédnutím k nejmodernějším 
technologiím, přiměřeným nákladům na 
realizaci, rizikům spojeným se zpracováním 
a povahou osobních údajů, se zvláštní 
péčí o citlivá data. Společnost je zejména 
odhodlána zvyšovat povědomí, zachovávat 
mlčenlivost a školení, aby zajistila, že osobní 
údaje nebudou sdíleny nebo zpřístupněny 
neoprávněným osobám. 

9. AKTUALIZACE TOHOTO OZNÁMENÍ 
Toto Oznámení bylo naposledy 
aktualizováno v květnu 2018 a může 
podléhat změnám. Jakékoliv budoucí změny 
nebo dodatky ke zpracování osobních 
údajů, jak jsou popsány v tomto Oznámení, 
které mohou mít na vás vliv, vám budou 
sděleny prostřednictvím běžných vhodných 
informačních kanálů.


