Globální oznámení
společnosti Donaldson
o ochraně soukromí pro
žadatele
1. Rozsah a aplikace
Účelem tohoto Globálního oznámení společnosti Donaldson o ochraně soukromí pro žadatele („oznámení“) je poskytnout podrobné informace
o: (1) typech osobních údajů, které společnost Donaldson shromažďuje a zpracovává; (2) jejich zdrojích; (3) účelu, pro který jsou osobní údaje
zpracovány a platném zákonném důvodu; (4) uchovávání osobních údajů; (5) poskytování těchto údajů třetím stranám; (6) mezinárodních
datových přenosech a (7) právech týkajících se osobních údajů žadatelů o práci ve společnosti Donaldson („vy“, „žadatel“).
Toto oznámení doplňuje závazek společnosti Donaldson chránit vaše osobní údaje a bylo přijato všemi právními subjekty přidruženými ke
společnosti Donaldson Company sídlící na adrese 1400 West 94th Street, Bloomington, MN 55431, USA. Slova „Donaldson“, „my“ a naše“ v
tomto oznámení v závislosti na kontextu kolektivně označují tyto samostatné a zvláštní právní subjekty.
Subjekt společnosti Donaldson, ve kterém žádáte o místo, je „správcem“ vašich osobních údajů, a proto sám či ve spolupráci s ostatními
rozhoduje o účelech a prostředcích pro zpracování vašich osobních údajů. [Za určitých okolností může být váš zaměstnavatel zodpovědný za
zpracování vašich osobních údajů společně s dalšími subjekty Donaldson. Tyto subjekty pak jako správce budou rozhodovat o účelu a způsobu
zpracování společně („společní správci“).]
Cílem tohoto oznámení je popsat co nejširší škálu způsobů, jakými zpracováváme osobní údaje po celém světě, toto zpracování může být v
některých jurisdikcích omezené z důvodu relevantních platných zákonů a nařízení. Zákony v určité zemi mohou omezovat typ informací, které
můžeme zpracovávat nebo způsob, jakým dané osobní údaje zpracováváme. V takových případech upravujeme naše vnitřní zásady a/nebo
postupy tak, aby odpovídaly požadavkům místních zákonů.
2. Typy osobních údajů, které zpracováváme
2.1.Termín „osobní údaje“ v tomto oznámení označuje informace, které vás jako jedince ztotožňují nebo mohou ztotožnit. Typy osobních údajů,
které zpracováváme (a které se mohou lišit jurisdikci od jurisdikce podle platných zákonů a povahy pozice, o níž žadatel usiluje), zahrnují:
• jméno, pohlaví, adresu bydliště a telefonní číslo, datum narození, fotografii;
• občanství a stav pracovního povolení, funkci v armádě, stav invalidity, národnost a údaje z cestovního pasu;
• pracovní historii, technické dovednosti, údaje o vzdělání, profesní certifikace a registrace, jazykové schopnosti, absolvované školicí kurzy;
• v místech, kde to dovolují zákony a s přihlédnutím k pozici zastávané žadatelem nebo potenciálním žadatelem pak také výsledky kontrol
úvěruschopnosti a výpisů z trestního rejstříku, screeningové a zdravotní certifikace, číslo řidičského průkazu, registrační značku vozidla a
přestupky proti pravidlům silničního provozu;
• informace zachycené bezpečnostními systémy včetně kamer a dalších bezpečnostních a technologických systémů, a to v míře přípustné
dle platných zákonů;
• hlasové zprávy, e-maily, korespondence a komunikace s uchazečem;
• datum přihlášky, informace týkající se správy přijímacího procesu.]
2.2. Mohou nastat případy, kdy budou osobní údaje, které nám poskytnete, dle zákonů o ochraně soukromí v příslušných zemích považovány
za citlivé osobní údaje. V závislosti na zákonech jednotlivých jurisdikcí mohou mezi „citlivé osobní údaje“ patřit osobní údaje, z nichž je možné
zjistit nebo dovodit rasovou či etnickou příslušnost člověka, jeho politické názory, náboženské přesvědčení nebo přesvědčení podobné povahy,
členství v odborové nebo profesní asociaci, fyzický nebo duševní stav, genetické nebo biometrické údaje, informace týkající se sexuálního života
nebo sexuální orientace nebo soudní údaje (včetně informací týkajících se usvědčení z trestného činu nebo vyšetřování kvůli podezření ze
spáchání trestného činu). Citlivé osobní údaje ve vaší jurisdikci zpracováváme pouze v míře, v jaké nám to umožňují platné zákony.
3. Zdroje osobních údajů
3.1.Osobní údaje, které získáme přímo od vás
Velkou část osobních údajů, které zpracováváme, tvoří informace, které nám poskytnete vědomě a přímo, například v přihlašovacím formuláři,
životopise, motivačním dopise či jinak během pracovního pohovoru či následné komunikace se společností Donaldson.

Když nám poskytnete osobní údaje třetích stran, například svého předchozího zaměstnavatele, spoléháme na vás, že své rodinné příslušníky
informujete o tom, že nám byly tyto údaje svěřeny, o tom, jak budou tyto údaje zpracovávány a jakým způsobem mohou uplatnit svá práva dle
níže uvedené sekci 8.
3.2. Osobní údaje od třetích stran
Zpracováváme také vaše osobní údaje, které přijmeme od třetích stran, a to včetně [bývalých zaměstnavatelů; vzdělávacích ústavů, kde jste
získali vzdělání; profesních lékařských skupin; orgánů výkonné moci, vládních agentur, regulátorů a/nebo dalších osob s příslušnou legální
autoritou a náborových agentur. Tam, kde to povoluje zákon, mohou mezi údaje přijaté od třetích stran patřit také výsledky ověření spolehlivosti
(tzv. background check).]
4. Účely zpracování osobních údajů a relevantní právní důvody
4.1.V závislosti na příslušné zemi a platných zákonech můžeme shromažďovat, používat, sdělovat nebo jinak zpracovávat osobní údaje týkající
se žadatelů k těmto účelům:
• komunikace s vámi týkající se volných pracovních míst a náborového procesu;
• vyhodnocení vašich dovedností, kvalifikací a vhodnosti pro pracovní pozici v naší společnosti;
• určení vaší vhodnosti pro zaměstnání;
• sledování rovnosti příležitostí a diverzity na našem pracovišti;
• zajištění bezpečnosti našich pozemků a zaměstnanců.
4.2. V závislosti na konkrétní zemi a v ní platných zákonech provozujeme v našich zařízeních bezpečnostní kamery s uzavřeným okruhem
(CCTV), jejichž záběry mohou být využity k následujícím účelům:
• prevence a odhalování zločinů;
• ochrana zdraví a bezpečnosti hostů a zaměstnanců společnosti Donaldson;
• správa a ochrana majetku společnosti Donaldson a majetku zaměstnanců, hostů a dalších návštěvníků společnosti Donaldson;
• účely zajištění kvality do míry přípustné dle platných zákonů.
4.3.

Právním základem výše uvedeného zpracování vašich osobních údajů jsou následující účely:
4.3.1. provedení kroků na vaši žádost před navázáním pracovní smlouvy;
4.3.2. pro oprávněné výše zmíněné obchodní zájmy společnosti Donaldson tak, jak jsou popsány výše;
4.3.3. váš (výslovný) souhlas;
4.3.4. plnění právních nebo zákonných povinností, které se na společnost Donaldson vztahují;
4.3.5. ochrana životních zájmů subjektu dat nebo jiné fyzické osoby;
4.3.6. zajištění, výkon nebo ochrana právních nároků.

5. Poskytnutí vašich osobních údajů
5.1.Obecné
Kvůli výše zmíněným účelům mohou být vaše osobní údaje předány zaměstnancům personálního oddělení, manažerům a dalším vhodným
osobám v rámci naší společnosti.
5.2. Naši zástupci, poskytovatelé služeb a dodavatelé
Stejně jako řada jiných společností i my někdy svěřujeme zajištění určitých funkcí a/nebo zpracování informací třetím stranám. V případě, že
budeme outsourcovat zpracování vašich osobních údajů třetím stranám nebo poskytovat vaše osobní údaje poskytovatelům služeb třetích stran,
například [poskytovatelům služeb v oblasti IT, poskytovatelům softwaru pro správu náborového procesu, poskytovatelům služeb pro ukládání do
cloudu], zavazujeme tyto třetí strany k tomu, aby vaše osobní údaje řádným způsobem ochránily.
Společnost Donaldson sdílí osobní údaje také s dalšími společnostmi, dodavateli a obchodními partnery, přičemž tyto společnosti samy
nesou zodpovědnost za určení účelu a/nebo prostředků pro zpracování a zákonnost zpracování osobních údajů. Konkrétně se jedná o: [naše
auditory; orgány výkonné moci a další veřejné orgány; aktuální nebo předchozí zaměstnavatele; vzdělávací ústavy a/nebo profesní organizace;
poskytovatele kontrol typu background check a poskytovatele zajišťující kontrolu trestního rejstříku; kreditní nebo referenční agentury].
5.3. Právní požadavky
Vyhrazujeme si právo sdělit jakékoli osobní údaje, které o vás vedeme, pokud nás k tomu vyzve soud, nebo pokud nás k tomu vyzve státní
orgán, nebo pokud to uznáme za nutné nebo vhodné pro to, abychom dodrželi zákon a ochránili naše práva nebo majetek v souladu s platnými
nařízeními. Vyhrazujeme si také právo zachovat shromažďované osobní údaje a zpracovávat tyto osobní údaje tak, abychom splnili veškeré
zákony o uchovávání záznamů.
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6. Mezinárodní datové převody
6.1.Podobně jako většina nadnárodních společností máme centralizovány některé aspekty našeho datového zpracování a administrace lidských
zdrojů, abychom mohli lépe spravovat naši společnost. Tato centralizace může mít za následek převod osobních údajů z jedné země do jiné.
K zajištění bezpečnosti a integrity vašich osobních údajů se převod k příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor („EHS“) do zemí, které
nemají stejné požadavky na úroveň ochrany jako EHS, provádí v souladu se Smlouvami o převodech dat uzavřených mezi subjekty Donaldson,
které obsahují standardní smluvní klauzule schválené Evropskou komisí. Lokality všech našich globálních partnerů najdete zde.
6.2. V případě, že budou vaše osobní údaje převedeny na třetí strany, například na naše poskytovatelé služeb v zahraničí, zajistíme do míry
vyžadované platnými zákony, aby byla všechna vaše práva na ochranu soukromí adekvátně ochráněna vhodnými technickými, organizačními,
smluvními nebo jinými zákonnými prostředky. Zejména pak přijímáme opatření, která zajistí ochranu vašich osobních údajů při převodu mimo
EHS do třetích zemí. Spoléháme se na rozhodnutí Evropské komise o adekvátnosti opatření v konkrétních zemích (viz zde). Mezi další opatření
patří zahrnutí standardních klauzulí schválených Evropskou komisí (viz zde) do našich smluv s třetími stranami, které přijímají data mimo EHS,
případně používáme jiné přijatelné mechanismy pro převod dat, například smlouvu Privacy Shield mezi EU a USA, která platí pro převody dat
směrem k certifikovaným americkým společnostem (viz zde), závazná korporátní pravidla (viz zde), schválené Kodexy chování a certifikace, ve
výjimečných případech pak na základě přípustného omezení platnosti zákona.
6.3. Prosím, kontaktujte oddělení pro ochranu soukromí společnosti Donaldson na adrese Privacy@Donaldson.com, pokud požadujete kopii
opatření, která jsme pro tyto okolnosti nastavili za účelem ochrany vašich osobních údajů a osobnostních práv.
7. Vaše práva jako subjektu dat z Evropské unie
Žadatelé z Evropské unie mají další práva na ochranu soukromí, která jsou stanovena níže, přičemž tato práva podléhají podmínkám uvedeným
v nařízení GDPR.
• Přístup: Máte právo získat od nás informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, některé další údaje týkající se této skutečnosti a kopii
osobních údajů, které danému zpracování podléhají.
• Oprava: Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných údajů.
• Omezení: máte právo požadovat omezit přístup k osobním údajům, které o vás vedeme. Omezení znamená, že vaše osobní údaje budou
uloženy pouze u společnosti Donaldson a nebudou dále zpracovávány, dokud vaši stížnost nevyřešíme. Omezení zpracování osobních
údajů můžete požadovat pouze tehdy, pokud (i) rozporujete jejich přesnost, a to po dobu, kdy budeme oprávněnost vaši žádosti prověřovat;
(ii) je zpracování nezákonné a vy odmítáte tyto údaje nechat smazat a požadujete jejich omezení; (iii) údaje již nepotřebujeme, ale vy nám
sdělíte, že tyto údaje potřebujete za účelem řešení právního sporu; (iv) odporujete zpracování kvůli veřejnému nebo soukromému zájmu, a
to po dobu, která je nutná k ověření vaši žádosti.
• Protest proti zpracování: máte právo protestovat, pokud budeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, výzkumu
nebo statistickým účelům a proti zpracování za účelem oprávněného zájmu. Máte právo protestovat proti zpracování svých osobních údajů
z přesvědčivých a oprávněných důvodů týkajících se vaší konkrétní situace s výjimkou případů, kdy právní ustanovení takové zpracování
výslovně povolují. Právo na protest proti zpracování podle oprávněných zájmů může být omezeno tím, že společnost Donaldson uvede jiný
důvod pro zpracování, který by měl oproti vašemu protestu přednost.
• Přenositelnost údajů: máte právo vyžádat si kopii osobních údajů, které jste nám poskytli, a to ve strukturované, běžně používané a strojově
čitelné podobě, aby bylo možné tyto údaje snadno zaslat, ať už vámi či společností Donaldson, jiné společnosti. Toto právo existuje pouze
v případě, že zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, zpracování probíhá automatickými prostředky a nezasahuje
do práv ostatních osob.
• Výmaz: Můžete požadovat, abychom vymazali vaše osobní údaje, pokud to již není nutné z důvodů, kvůli kterým jsme tyto údaje shromáždili,
pokud stáhnete svůj souhlas a pokud neexistují žádné další zákonné důvody pro zpracování; pokud je zpracování nezákonné, nebo pokud
je výmaz nutný z důvodu dodržení zákonné povinnosti.
• Právo na stížnost: Máte právo stěžovat si u dozorového orgánu, zejména pak v členském státě EU, ve kterém máte trvalý pobyt, nebo ve
kterém došlo k problému, kvůli němuž si chcete stěžovat.
• Právo odmítnout nebo stáhnout souhlas: Pamatujte, že pokud si vyžádáme váš souhlas s určitým zpracováním, máte právo udělení tohoto
souhlasu odmítnout a svůj souhlas můžete kdykoli stáhnout, aniž by to pro vás mělo jakékoli negativní důsledky. Zákonnost zpracování
vašich osobních údajů, k níž došlo před stažením vašeho souhlasu, tím není nijak dotčena.
• Právo nebýt vystaven rozhodnutím na základě automatického rozhodování: Máte právo nebýt vystaveni rozhodnutím na základě
automatického rozhodování (tzn. bez lidského zásahu), pokud mají tato rozhodnutí právní dopady nebo se vás značným způsobem dotýkají.
Automatické zpracování je zpracováním osobních údajů automatizovanými prostředky.
Práva popsaná v sekcích 9 a 10 můžete využít tím, že nám zašlete dopis nebo e-mail na adresu uvedenou v níže uvedené sekci 14. Až ověříme
vaši totožnost, můžeme si vyžádat osobní údaje, které o vás uchováváme. Nesmíme vám sdělovat údaje, na které nemáte dle platných zákonů
nárok (např. údaje odhalující informace o jiné osobě).
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V případech, kdy budou společnosti Donaldson jednat jako společní správci, můžete využít výše uvedená práva vůči všem společnostem zvlášť.
Společnosti Donaldson, které jednají jako společní správci, mají uzavřenu dohodu popisující jejich příslušné role a vztahy. V sekci 14 je uvedeno,
jakým způsobem nás můžete kontaktovat, pokud budete chtít znát další informace o tomto smluvním uspořádání.
8. Retenční období
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a udržovat jen po dobu průběhu přijímacího procesu a v souladu s našimi interními pravidly pro retenci
údajů. Pokud budete úspěšní a přijmeme vás, sdělíme vám veškeré důležité informace o zpracování vašich osobních údajů v roli našeho
zaměstnance. [Životopisy a dokumenty zaslané neúspěšnými žadateli nebudeme uchovávat déle než dvanáct měsíců, pokud nezískáme jejich
souhlas k delšímu uchování, či pokud nám delší uchování nenařídí zákon.]
9. Kontaktní údaje
Pokud máte otázky týkající se tohoto oznámení, zpracování svých osobních údajů nebo jiné obavy či stížnosti týkající se správy tohoto oznámení,
můžete se na nás obrátit následujícím způsobem:
Primární e-mailová adresa: Privacy@Donaldson.com
Adresa:
Privacy Compliance – Global Headquarters
1400 West 94th Street
Bloomington, MN 55431
Všechny žádosti o přístup k vašim osobním údajům musí být zaslány písemně dopisem či e-mailem. Na vaši žádost můžeme odpovědět
dopisem, e-mailem či jinou vhodnou metodou.
V případě nesouladu mezi anglickou verzí tohoto oznámení a tímto oznámením v jakémkoli jiném jazyce má platnost verze anglická (v nejvyšší
možné míře, v jaké to umožňuje zákon).
Datum platnosti: 11 září 2019

Donaldson Company, Inc.
donaldson.com shop.donaldson.com
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