Oznámení o ochraně osobních údajů – nábor a uchazeči
Kdo jsme?
Ve společnosti BAT nám záleží na ochraně osobních údajů našich uchazečů a uživatelů těchto on-line
náborových stránek (dále jen „Stránky“). Zajistíme, aby informace, které nám prostřednictvím těchto
Stránek poskytnete, byly použity pouze k účelům uvedeným v tomto Oznámení o ochraně osobních
údajů. Zavazujeme se jednat odpovědně a čestně s ohledem na ochranu vašich práv a svobod v oblasti
ochrany osobních údajů.
Pro účely tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů a platných právních předpisů o ochraně
osobních údajů (včetně mimo jiné Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU)
2016/679) (dále jen „GDPR“)) je správcem údajů a společností odpovědnou za vaše osobní údaje, které
zadáte na těchto stránkách (např. jméno, e-mailová adresa, údaje o vašich minulých pracovních a
jiných zkušenostech), společnost British-American Tobacco (Holdings) Limited, se sídlem na adrese
Globe House, 4 Temple Place, Londýn WC2R 2PG, Spojené království. V tomto Oznámení o ochraně
osobních údajů označujeme jednotlivé správce údajů jako „BAT“, „nás“ nebo „my“.
V okamžiku, kdy se prostřednictvím těchto Stránek ucházíte o konkrétní pracovní pozici, budou vaše
osobní údaje předány právnímu subjektu BAT, který je uveden v popisu daného pracovního místa.
Tento „druhý“ správce údajů bude odpovědný za všechny vaše osobní údaje, které jste poskytli před
podáním přihlášky (tj. uvedli na těchto Stránkách) a také bude jediným správcem všech dalších údajů,
které následně poskytnete v souvislosti s touto přihláškou. V tomto okamžiku vám bude poskytnuto
další oznámení o ochraně osobních údajů (pokud je podle místních právních předpisů vyžadováno)
s informacemi o tom, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány tímto právním subjektem BAT,
kterému jste podali přihlášku.
Toto Oznámení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak nakládáme s vašimi osobními údaji v
souvislosti s náborovými aktivitami společnosti BAT prostřednictvím těchto Stránek, předtím, než
podáte přihlášku konkrétnímu právnímu subjektu BAT.
Pokud se ucházíte o zaměstnání ve společnostech uvedených níže, vztahuje se toto Oznámení o
ochraně osobních údajů na veškeré zpracování vašich osobních údajů v rámci výběrového řízení (pro
zjednodušení jsme tyto společnosti označili zkráceně jako „Centrální subjekty“). Nezapomeňte, že
pokud si nejste jisti, pod který Centrální subjekt spadáte, kontaktujte nás.
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V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jak shromažďujeme, používáme a
zpracováváme vaše osobní údaje, a jak přitom plníme naše zákonné povinnosti vůči vám. Ochrana

vašich osobních údajů je pro nás důležitá a zavazujeme se je chránit a zajišťovat dodržování vašich
práv.
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1. Jaké údaje o vás shromažďujeme a jak tyto údaje používáme?
V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje o vás uchováváme, z jakého důvodu je používáme a
který právní předpis nám to umožňuje.
K jakým účelům používáme
vaše osobní údaje?

Druhy údajů, které o vás
shromažďujeme.

Vaše údaje používáme k
tomu,
abychom
mohli
odpovědět na případné
dotazy a kontaktovat vás,
pokud nás o to požádáte; k
uložení vašich údajů (a jejich
případné aktualizaci) v naší
databázi a k tomu, abychom
vám
umožnili
nahrát
životopis
pro
obecné
přihlášky; abychom vám
umožnili ucházet se o
konkrétní pracovní místa;
abychom
vás
mohli
kontaktovat v souvislosti s
pracovními
příležitostmi
nebo odpovědět na jakýkoli
dotaz, který nám položíte; za
účelem výzkumu, který
provádíme pro statistické
účely; pro správu našich
webových stránek pro interní
operace
včetně
řešení
problémů, analýzy
dat,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaký je náš právní základ pro
použití vašich osobních údajů
tímto způsobem?

Vaše osobní údaje jsme
jméno,
oprávněni použít, pokud je to v
e-mailová adresa a kontaktní údaje,
země/město, kde máte trvalý pobyt, našem zájmu a pokud nad
údaje o vašich minulých pracovních a těmito zájmy nepřeváží možná
újma pro vás.
jiných zkušenostech,
dosažené vzdělání,
Domníváme se, že použití
poznámky z pohovorů a výsledky vašich osobních údajů je z naší
posudků,
strany v souladu s řadou našich
obrazové a zvukové záznamy z video oprávněných zájmů, mezi
pohovorů (budou-li takové),
které mimo jiné patří právní
pracovní
historie, zájem:
povolání/zaměstnání, a
další údaje, které se nám rozhodnete • identifikovat a nabírat
vhodně kvalifikované a
sdělit.
zkušené
talentované
uchazeče o zaměstnání;
• zajistit správu efektivního
výběrového řízení s cílem
motivovat
talentované
uchazeče o zaměstnání k
práci v naší organizaci;
• poskytnout
uchazečům
snadný
a
jednoduchý

testování,
výzkumu,
statistických účelů, pro účelu
průzkumu a pro zajištění
efektivního provozu námi
pořízeného softwaru a IT
služeb (včetně obnovy po
poruše).
Můžeme
také
prověřit váš životopis před
dalším posouzením vaší
přihlášky.

Zasílání e-mailem našich
upozornění na pracovní
nabídky a informací o
pracovních
příležitostech,
které jsou pro vás relevantní
(pokud jste se k odběru
těchto sdělení přihlásili při
registraci). Vaše osobní údaje
můžeme také sdílet s
ostatními
společnostmi
v rámci skupiny BAT po
celém světě pro účely
náboru, pokud jste nás o to
požádali (např. pokud jste se
ucházeli o pracovní pozici).

způsob, jak se ucházet o
práci ve společnosti BAT;
• lépe
porozumět
návštěvníkům stránek a
moci
jim
poskytovat
relevantnější informace a
služby; a
• zajistit hladký chod Stránek,
udržování našich systémů
zabezpečených
a
předcházení
neoprávněnému přístupu
nebo
kybernetickým
útokům.
•
•

jméno a
vaše e-mailová
údaje.

adresa/kontaktní

Souhlas s tímto postupem jste
nám udělili při registraci na
našich Stránkách.

Pokud se ucházíte o zaměstnání v Centrálním subjektu, platí pro vás také následující informace:
Vaše osobní údaje použijeme
k vhodnému posouzení vaší
kvalifikace pro konkrétní
pracovní místo nebo úkol, k
ověření informací, které jsme
obdrželi ze zdrojů třetích
stran
(např.
psychometrických hodnocení
nebo testů dovedností) nebo
prostřednictvím žádostí o
informace (např. reference,
kvalifikace
a
případná
odsouzení za trestné činy,
pokud je to vhodné a v
souladu s místními právními
předpisy) a (pokud se to týká
vaší přihlášky) k uchování
určitých
záznamů
souvisejících
se
sponzorováním
státního
příslušníka země mimo EHP
pro vízum Úrovně 2, jak to
ukládají
místní
právní

•
•
•
•
•
•
•

•
•

jméno,
e-mailová adresa a kontaktní údaje,
země/město, kde máte trvalý pobyt,
údaje o vašich minulých pracovních a
jiných zkušenostech,
dosažené vzdělání,
pracovní
historie,
povolání/zaměstnání, a
informace, uvedené v přihlášce,
např.
reference/jména
osob
dávajících referenci,
další údaje, které se nám rozhodnete
sdělit, a
veškeré informace, uvedené ve
vaší přihlášce na konkrétní pozici.

K naplnění našich oprávněných
zájmů. Například je v našem
oprávněném
obchodním
zájmu,
abychom
mohli
posoudit vaše údaje jako
uchazeče a zjistit, zda jste
vhodnou osobou pro danou
pozici.
Vaše
údaje
můžeme
potřebovat
například
ke
splnění zákonné povinnosti,
která se na nás vztahuje
v určité jurisdikci, například
kontrola totožnosti za účelem
zjištění vašeho práva na
zaměstnání.

předpisy
království.

Spojeného

2. Odkud pochází údaje, které o vás používáme?
Informace, které shromažďujeme, vychází z informací, které nám sdělujete, a to při těchto příležitostech:
•
•

Když se zaregistrujete na těchto Stránkách (např. když se přihlásíte jako registrovaný uživatel),
když se na nás obrátíte z vlastní iniciativy, obvykle telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím
sociálních sítí, anebo když se my obrátíme na vás, telefonicky nebo e-mailem, a vy nám poskytnete
informace v rámci tohoto rozhovoru.

Dále shromažďujeme další informace z jiných zdrojů.
•

Pokud se rozhodnete, že nám poskytnete informace prostřednictvím Facebooku nebo podobných
sociálních sítí, převedeme požadované informace z vašeho účtu na sociálních sítích a začleníme je
do vašeho profilu. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na tyto Stránky.
Podrobnosti o tom, jak se zachází s vašimi osobními údaji a jak jsou zpracovávány stránkami
sociálních sítí, které jste použili k předání svých údajů, jsou uvedeny v Oznámení o ochraně
osobních údajů na těchto stránkách sociálních sítí.

•

Dále shromažďujeme osobní údaje pokaždé když navštívíte Stránky, např. technické informace,
včetně adresy internetového protokolu (IP), která se používá k připojení vašeho počítače
k internetu, typu a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, druhů a verzí plug-inů, operačního
systému a platformy. Informace využíváme ke statistickým výkazům a nespojujeme je s žádnými
konkrétními osobami.

•

Pokud se ucházíte o pozici v rámci Centrálního subjektu, jakmile podáte přihlášku, můžeme si o vás
vyhledat informace z dalších zdrojů, obvykle včetně zdrojů třetích osob. Informace o vás můžeme
obdržet např. od organizací, které na vaši žádost máme požádat o odborné či akademické
reference, např. předchozí zaměstnavatel nebo univerzita.

Společnost BAT nebude záměrně shromažďovat jakékoliv údaje o registrovaných uživatelích těchto Stránek,
mladších osmnácti let. Pokud se společnost BAT dozví, že určité údaje poskytlo dítě, budou tyto údaje
neprodleně ze záznamů společnosti BAT smazány.

3. S kým vaše údaje sdílíme?
Vaše osobní údaje budeme primárně sdílet, abychom zajistili, že vám poskytujeme nejrelevantnější
a nejaktuálnější zprávy, obsah a události, nebo abychom zajistili rychlou a pečlivou odpověď na jakýkoliv
dotaz. Pokud nestanovíte jinak, jsme oprávněni sdílet vaše údaje s následujícími okruhy osob:
•

Kterýkoliv z našich subjektů v rámci skupiny BAT. Jak je uvedeno v Oznámení o ochraně osobních údajů,
vaše osobní údaje se budou sdílet se subjektem v rámci skupiny BAT, který spravuje pracovní pozici, o
kterou se ucházíte. Jste oprávněni ucházet se o několik různých pracovních pozic. Podle místa výkonu
práce, o kterou se rozhodnete se ucházet, mohou být osobní údaje předávány v rámci Evropského
hospodářského prostoru či mimo něj, a to k účelům, které umožňují pokračovat v poskytování místních
služeb náboru vám po celém světě.
Možná byste rádi věděli, že místem ústřední správy zpracování osobních údajů v rámci náborových
činností je společnost British American GBS Recruitment SRL v Rumunsku. Tento subjekt provádí naším
jménem většinu zpracování osobních údajů při náboru. Kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních

údajů tohoto subjektu můžete prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto
Oznámení o ochraně osobních údajů.
•

daňové, auditorské či jiné úřady, v případě, že se domníváme, že nám zákon či jiný právní předpis
ukládá, abychom uvedené údaje sdíleli (např. na základě žádosti finančního úřadu nebo v souvislosti
s předpokládaným soudním řízením) nebo abychom přispěli k prevenci podvodného jednání nebo
k výkonu či ochraně práv a majetku společnosti BAT nebo jejích 5dceřiných společností, nebo k ochraně
osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti BAT, externích zástupců nebo veřejnosti;

•

externí poskytovatelé služeb, kteří vykonávají činnost naším jménem (včetně místních zástupců pro
nábor, poskytovatelů služeb elektronické komunikace a odborných poradců, např. právníků, auditorů a
účetních, poradců technické podpory a IT, kteří provádějí testování a vývoj systémů obchodních
technologií), externí poskytovatelé smluvně zadaných služeb IT, pokud máme uzavřenou příslušnou
smlouvu o zpracovávání údajů (nebo podobnou formu ochrany); dojde-li v budoucnosti ke sloučení či
ke splynutí subjektu v rámci společnosti BAT s jiným podnikatelským subjektem nebo společností, jsme
oprávněni sdílet osobní údaje s novými vlastníky podnikatelského subjektu nebo společnosti (a toto
sdělení vám oznámit); a

•

dojde-li v budoucnosti ke sloučení či ke splynutí subjektu v rámci společnosti BAT s jiným
podnikatelským subjektem nebo společností, jsme oprávněni sdílet osobní údaje s novými vlastníky
podnikatelského subjektu nebo společnosti (a toto sdělení vám oznámit); a

•

mohou nastat okolnosti, kdy se společnost BAT rozhodne ze strategických či jiných obchodních důvodů
prodat, koupit, sloučit či jinak restrukturalizovat svoje podnikatelské činnosti v některých zemích.
V rámci uvedené transakce může dojít ke sdělení vašich osobních údajů potenciálním či skutečným
kupujícím nebo k jejich přijetí ze strany prodávajících. Společnost BAT se běžně u těchto druhů transakcí
snaží zajistit příslušnou ochranu osobních údajů.

Nesdílíme ani nepronajímáme vaše údaje třetím osobám k marketingovým či reklamním účelům ani s nimi
v této souvislosti neobchodujeme.

4. Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje si ponecháme jen po dobu nezbytně nutnou k účelům, k nimž je shromažďujeme. Nejsteli úspěšným uchazečem o určitou pracovní pozici, můžeme si vaše údaje a životopis ponechat, aby byly vaše
údaje k dispozici ve vašem profilu. Svůj profil a registraci si ale můžete kdykoliv vymazat – máte jej pod
kontrolou.
Dále můžeme mít ze zákona povinnost uchovávat vaše údaje, např. v souvislosti s nároky z práva na rovné
zacházení nebo v souvislosti s obhajobou proti uplatnění právních nároků. Jsme-li v určité jurisdikci vázáni
regulatorní či jinou zákonnou povinností, která nám ukládá, abychom údaje po určitou dobu archivovali,
tyto regulatorní požadavky na uchovávání uvedených údajů, např. podmínky uchovávání záznamů
v souvislosti s vízy ve Spojeném království, dodržíme.

5. Jak zajistíme, že jsou vaše údaje u nás v bezpečí?
Záleží nám na ochraně vašich údajů. Proto jsme zavedli příslušná opatření, jejichž cílem je zamezit
neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům a jejich zneužití.
Zavazujeme se, že přijmeme příslušné kroky k tomu, abychom ochránili vaše údaje, které máme k dispozici,
před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Tohoto cíle dosáhneme zavedením řady vhodných

technických a organizačních opatření, včetně opatření v oblasti šifrování a programů obnovení činnosti po
katastrofách.
Při předávání údajů prostřednictvím internetu ale bohužel vždy existuje riziko. Údaje prostřednictvím
internetu předáváte zcela na své vlastní nebezpečí. I když se budeme maximálně snažit, abychom vaše
osobní údaje ochránili, nejsme schopni zaručit bezpečnost vašich údajů předávaných prostřednictvím
internetu.
Máte-li podezření, že došlo ke zneužití či ztrátě vašich osobních údajů nebo k neoprávněnému přístupu
k nim, neprodleně nás informujte. V případě obav se obraťte přímo na nás (prostřednictvím dále uvedených
kontaktních údajů) nebo prostřednictvím sekce Kontaktujte nás na těchto webových stránkách a my
záležitost prověříme a jakmile to bude možné vám sdělíme další kroky.
Obdržíte-li od nás jakékoliv e-maily, o nichž máte podezření, že nepocházejí od společnosti BAT, nahlaste je
prosím zde: phishing@bat.com.

6. Jaká práva vám náleží na základě právních předpisů na ochranu osobních
údajů?
Na základě právních předpisů na ochranu osobních údajů máte práva v souvislosti s naším využitím vašich
osobních údajů, a to včetně těchto práv:
•
•
•
•

•
•

•

žádat o přístup ke svým údajům, můžete tak učinit na adrese recruitment_dataprivacy@bat.com
aktualizovat nebo doplnit své údaje, jsou-li nesprávné či neúplné,
vznášet námitky proti určitým způsobům použití vašich údajů v situacích, kdy vaše údaje zpracováváme
na základě svých oprávněných zájmů,
požadovat výmaz svých údajů nebo omezení jejich použití za určitých okolností (můžete například
požadovat, abychom vaše informace vymazali, pokud nejsou údaje již zapotřebí k účelům, k nimž byly
shromážděny (neuplatní-li se určité výjimky)),
pokud jste udělili svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento souhlas vzít zpět,
požadovat vrácení údajů, které jste nám poskytli, za účelem jejich využití ke svým vlastním účelům
(často se toto označuje jako vaše právo na přenositelnost údajů), pokud se zpracovávání provádí na
základě vašeho souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy, a zpracovávání se provádí automatizovanými
prostředky, a
podat v případě osob v České republice stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Co se týče orgánů
dohledu ve všech ostatních zemích EHP, viz seznam regulačních úřadů pro ochranu osobních údajů u
jednotlivých členských států (s kontaktními údaji) na těchto webových stránkách:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

7. Automatizované rozhodování
Je možné, že budeme při rozhodování, koho zařadit na užší seznam uchazečů pozvaných k pohovoru,
používat automatizovaného rozhodování prostřednictvím metody prohlížení životopisů. Pokud byste se rádi
o tomto tématu dozvěděli víc (např. informace o logice v rámci rozhodování a předjímané důsledky pro vás),
obraťte se na nás.

8. Jak nás můžete kontaktovat
Máte-li připomínky či návrhy ohledně tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, obraťte se na nás
prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v popisu pracovní pozice, o kterou se ucházíte, nebo na
adresách recruitment_dataprivacy@bat.com a data_privacy@bat.com.

9. Změny tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme, aktualizace najdete na této stránce.
Poslední aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů proběhla dne 4. ledna 2021.

