OZNÁMENÍ
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V OBLASTI
PERSONALISTIKY
01.08.2020

Vzhledem k tomu, že dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice č. 95/46/ES („Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů“ – GDPR),
Zentiva Group, a.s., IČO: 07254792, se sídlem U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 – Dolní
Měcholupy (dále jen „Společnost“), vystupující v roli Správce osobních údajů,
společně s ostatními právnickými osobami, vyjmenovanými v oddíle (U) Prohlášení o ochraně
osobních údajů, které je dostupné zde: https://www.zentiva.cz/gdpr/privacy-notice (dále jen
„Zentiva“ a/nebo „my“ a/nebo „Pobočky“), kteří jednají jako společní Správci osobních údajů
V souladu s článkem 13 GDPR Vás informujeme:
✓ Jakým způsobem jsme obdrželi Vaše osobní údaje,
✓ O kategoriích osobních údajů, které hodláme zpracovávat,
✓ O účelu zpracování těchto osobních údajů a o právním důvodu zpracování těchto osobních
údajů
✓ O podmínkách, za kterých mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny,
✓ O tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje chráníme,
✓ O době zpracování Vašich osobních údajů,
✓ O Vašich právech ve vztahu k Vašim osobním údajům,
✓ O našich kontaktních údajích.
Jakýkoliv Váš požadavek nebo otázka ohledně zpracování Vašich osobních údajů adresujte
Pověřenci pro zpracování osobních údajů:
✓ e-mail: dpo@zentiva.cz
✓ poštou na adresu: U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Toto Oznámení je určeno ucházečům (taková osoba je v textu dále uváděna jako „Vy“).
Není-li dále uvedeno jinak, pojmy začínající velkými písmeny mají význam uvedený v oddílu (T)
Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je dostupné zde: https://www.zentiva.cz/gdpr/privacynotice.
Toto Oznámení může být periodicky doplňováno nebo měněno s cílem, aby odrážela změny ve
způsobu zpracování osobních údajů a změny v příslušných právních předpisech. Doporučujeme
proto, abyste toto Oznámení pravidelně sledovali na naších webových stránkách
https://www.zentiva.cz/gdpr. Dozvíte se tak o změnách, jež můžeme provést v souladu s pravidly
uvedenými v tomto Oznámení.
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(A) Jak získáváme Vaše osobní údaje

Společnost shromažďuje Vaše osobní údaje přímo od Vás nebo v procesu vyhledávání zaměstnanců
v návaznosti na projev Vašeho zájmu o práci v naší Společnosti, kdy se ucházíte o pracovní pozici,
a to tak, že tyto osobní údaje poskytnete naší Společnosti přímo nebo prostřednictvím online
webových stránek zprostředkujících zaměstnání nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo při
pohovoru (pohovorech).
Společnost může shromažďovat Vaše osobní údaje od třetích stran, od poskytovatelů služeb
v oblasti zprostředkování a výběru zaměstnanců na základě našeho předchozího požadavku.
(B) Kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat

Při vyhledávání zaměstnanců může Společnost zpracovávat následující kategorie Vašich Osobních
údajů:
Základní informace: jméno a příjmení, národnost / státní občanství, datum a místo
narození, osobní stav, akademický titul, údaje o dosaženém vzdělání (včetně data dosažení
vzdělání), funkce, pracovní zkušenost (včetně údajů o předchozích zaměstnavatelích a
funkcích), číslo pracovního povolení a povolení k pobytu (je-li relevantní), údaje o omezení
pracovní způsobilosti (je-li relevantní), informace o pojištění v cizině (je-li relevantní),
karta zdravotního pojištěnce, řidičský průkaz (je-li relevantní).
Kontaktní údaje: osobní telefonní číslo, osobní elektronická adresa.
Podpůrná dokumentace Vaší kandidatury: průvodní dopis, životopis, doklady o vzdělání
a certifikaci a jiné podobné dokumenty.
Údaje, jež se nacházejí v potvrzení Vaší zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání:
pokud bude Vaše kandidatura úspěšná a Společnost Vám nabídne zaměstnání, tato nabídka
bude podmíněna (zdravotní a psychologickou) prohlídkou, kterou budete muset podstoupit.
Z tohoto důvodu budou Společností zpracovávány relevantní osobní údaje včetně údajů
uvedených v dokumentu o výsledku zdravotní prohlídky (např. jméno, adresa, datum
narození, údaje o zdravotní pojišťovně, způsobilost k výkonu práce)
Ostatní Osobní údaje: fotografie a záznamy provedené naším kamerovým systémem
(C) Účel zpracování Osobních údajů a právní důvod zpracování

Zpracování Osobních údajů ve spojitosti s níže uvedenými účely se může opírat o následující
právní důvody:
✓ Souhlas: Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje podle čl. 6 odst. (1), písm. a) GDPR,
pokud je Zpracování nezbytné pro účely řízení lidských zdrojů Společnosti a my jsme tyto
údaje získali na základě souhlasu, jež byl udělen při dobrovolném odeslání Vaší žádosti,
✓ Oprávněný zájem: Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje podle čl. 6 odst. (1) písm. f)
GDPR, kdy je zpracování nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Společnosti, který
nepřevyšují Vaše základní práva a svobody. Oprávněné zájmy jsou následující:
o nábor zaměstnanců a řízení lidských zdrojů, BOZP a stav nebezpečí
o příprava řízení vnitřních reportů a navazujícího výzkumu a / nebo analýzy vnitřních
náborových programů,
o řízení fyzické bezpečnosti a ochrany osob a majetku,
(D) Podmínky, za kterých můžeme zpřístupnit Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit ostatním pobočkám v rámci Zentivy z důvodu oprávněných
obchodních zájmů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Informace o pobočkách Zentivy,
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které mohou mít přístup k Vašim Osobním údajům lze nalézt v oddíle (U) Prohlášení o ochraně
osobních údajů, které je přístupné zde: https://www.zentiva.cz/gdpr/privacy-notice .
Dále můžeme Osobní údaje zpřístupnit:
✓ Vám a (je-li to relevantní) Vašemu zmocněnci,
✓ Poskytovateli provozních služeb (například archivování a skladování, fyzická ochrana,
kurýrní služby, telekomunikace atp.)
✓ Ústředním a/nebo místním orgánům veřejné správy (například těm, které jsou oprávněné
v oblasti pracovněprávní, fiskální a/nebo oprávněné k výkonu úředních rozhodnutí,
soudům, a orgánům vyšetřování)
✓ Našim poradcům (například auditorům, právníkům atd.)
✓ Obchodním partnerům, investorům, postupníků, (současným i potenciálním) vzhledem
k zamýšleným obchodním majetkovým transakcím (např. sloučení, akvizice, postoupení
pohledávek a prodej majetku).
V případě, pokud angažujeme třetí stranu, která bude v postavení Zpracovatele, aby zpracovával
Vaše Osobní údaje, takový Zpracovatel bude smluvně zavázán, aby: zpracovával osobní údaje
výhradně v souladu s naším předchozím písemným příkazem a aby přijal taková technicko organizační opatření, kterými zabezpečí Vaše Osobní údaje a ochrání jejich důvěrnost. Kromě
smluvních povinností bude Zpracovatel vázán doplňujícími požadavky stanovenými obecně
závaznými právními předpisy.
Vaše Osobní údaje převedeme mimo Evropskou Unii a/nebo Evropský hospodářský prostor výlučně
poté, co prověříme příslušné právní předpisy a přijmeme náležitá bezpečnostní opatření. O převodu
Vás budeme informovat.
(E) Jakým způsobem zabezpečujeme Vaše osobní údaje

Přijali jsme technická a organizační opatření, která jsou určená k ochraně Vašich Osobních údajů, a
to před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou, neautorizovaným zpřístupněním
nebo jiným protiprávním nebo neautorizovaným Zpracováním v souladu s příslušnými právními
předpisy.
Vzhledem k tomu, že internet je otevřený systém, přenos informací přes internet není úplně
bezpečný. Přijmeme rozumná opatření, abychom Vaše osobní údaje ochránili, nicméně nemůžeme
zaručit jejich bezpečnost v okamžiku, kdy jsou Osobní údaje Vámi předávány prostřednictvím
internetu. Takový přenos je Vaším rizikem a Vy jste zodpovědný(á), že Osobní údaje k nám budou
odeslány bezpečným způsobem.
(F) Doba uchování Vašich Osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováme do konce kalendářního roku, ve kterém jsme posuzovali Vaši
kandidaturu na pracovní pozici nebo do konce uplynutí promlčecí doby (např. 1 rok od konečného
data naší komunikace v souvislosti s naším rozhodnutím odmítnout Vaší kandidaturu) nebo po dobu
nutnou ke splnění požadavků archivačních dob, stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
(G)

Práva, která máte ve spojení s Vašimi osobními údaji

Nestanoví-li zákon jinak, máte následující práva: právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz
/ právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na přenos osobních údajů, právo na
námitku, právo odvolat Váš souhlas, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na
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adrese Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7 - Holešovice, právo nebýt předmětem rozhodnutí, které
je prováděno výhradně automatizovaným způsobem, včetně profilování.
Pro další informace doporučujeme navštívit oddíl (O) Prohlášení o ochraně osobních údajů zde:
https://www.zentiva.cz/gdpr/privacy-notice
U nás nejste nikdy subjektem rozhodnutí, které je provedeno výhradně na základě
automatického zpracování Vašich osobních údajů, zahrnující profilování.
S výjimkou práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 727,
170 00 Praha 7 - Holešovice, jak je shora uvedeno, tato práva mohou být vykonána odesláním
písemného požadavku:
✓ Elektronickou poštou na adresu dpo@zentiva.com a/nebo
✓ Poštou na adresu U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy
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