Informace o zpracovávání osobních údajů *
v rámci správy uchazečů
Označení
Totožnost a kontaktní údaje správce

Popis
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
Tel.: +420 542 213 401
marketing.cz@phoenixcontact.com

Účel zpracování, pro který jsou osobní
údaje určeny
Právní základ pro zpracování

Vyhledávání a nábor vhodných uchazečů

Kategorie osobních údajů, které jsou
zpracovávány

•
plnění smlouvy / jednání o smlouvě;
•
souhlas subjektu údajů.
Jméno, titul, adresa, kontaktní údaje, datum narození, státní
příslušnost
Životopis, certifikáty, kvalifikace, fotografie,
zadané údaje jako součást volitelného náborového testu
v případě potřeby (krátké) posouzení uchazeče zaměstnanci
společnosti Phoenix Contact; data protokolu
při použití video rozhovoru: video záznam s uchazečem

Zdroj (původ) údajů

Údaje ze žádosti:
Subjekt údajů
Posouzení informací:
Náborový pracovník, personalista, vedoucí oddělení,
(specializovaný) instruktor
V rámci výběru stážisty: určení obchodní stážisté

Příjemce (kategorie) údajů

Vaše údaje nebudeme sdílet s třetími stranami.
Pokud jste dali svůj souhlas v rámci náborového procesu,
mohou být žádosti zaslány jiné německé společnosti v rámci
skupiny Phoenix Contact.

Předávání údajů do třetí země nebo
mezinárodní organizaci a související záruky
na ochranu údajů
Doba ukládání údajů

Vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí, pokud jste o
zaměstnání výslovně nepožádali ve třetí zemi.
Po dokončení náborového procesu
(u učňů / studentů dvou oborů/ stážistů: po dokončení
náborového procesu v příslušném roce náboru) budou údaje po
šesti měsících vymazány.
Se souhlasem uchazeče ohledně dlouhodobějšího ukládání
mohou být data uložena až 12 měsíců.
Video záznam s uchazečem je buď manuálně odstraněn
odpovědným personalistou nebo automaticky poskytovatelem
služeb nejpozději tři měsíce po nepřijetí uchazeče nebo
ukončení náborového procesu o přijetí do zaměstnání.

*) v souladu s článkem 13 a 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)
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Informace o zpracovávání osobních údajů *
v rámci správy uchazečů
Označení
Práva subjektů údajů na
 přístup
 opravu, vymazání nebo omezení
zpracování
 vznášení námitek proti
zpracování
 přenositelnost údajů
Právo podat stížnost

Popis
Pokud jsou splněny příslušné právní požadavky, náležejí Vám
následující práva: právo na přístup k Vašim údajům, které
ukládáme, na opravu, vymazání, omezení zpracování Vašich
údajů nebo právo vznést námitky proti zpracování, jakož i na
přenositelnost údajů.

Právní nebo smluvní nutnost poskytnutí
údajů, jakož i důsledky neposkytnutí údajů

Zpracování zde uvedených osobních údajů je nezbytné pro
zpracování žádosti.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je
protiprávní, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu
dozoru na ochranu údajů.

Bez těchto údajů Vás nemůžeme zařadit do náborového řízení.
Automatizované rozhodování / Profilování

Na základě shromážděných údajů nebude prováděno žádné
automatizované rozhodování nebo profilování.

Aktualizováno: květen 2018

*) v souladu s článkem 13 a 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)
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