Informace k ochraně osobních údajů
Společnost KION GROUP AG si váží vašeho zájmu o ni a její výrobky. Níže vás informujeme o tom, jak
KION GROUP AG a její dceřiné společnosti (společně jen „KION“) zpracovávají vaše osobní údaje, když
používáte náš kariérní portál.

Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze vztáhnout na konkrétní osobu, jejíž totožnost lze určit.
O odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů se zpravidla dělí společnost ze skupiny KION, kde se
ucházíte o pracovní místo, s KION GROUP AG.

Které informace shromažďujeme?
Na našem kariérním portálu můžete vyhledávat otevřené pozice, aniž nám sdělíte své osobní údaje. Mějte
však na paměti, že na stránce používáme soubory cookie, které shromažďují jistá uživatelská data, např. jak
často byla určitá stránka otevřena (další podrobnosti najdete v našem prohlášení o souborech cookies na
stránce Our Privacy Statement | KION GROUP AG).

Údaje, které potřebujeme pro proces výběru zaměstnanců:
Jakmile si vytvoříte profil či se ucházíte o pracovní místo, musíte nám sdělit osobní údaje jako např.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oslovení (pan/paní)
titul
jméno a příjmení
adresa (včetně PSČ)
telefonní číslo
e-mailová adresa
pracovní zkušenosti
kvalifikace včetně jazykových znalostí
stupeň postižení

Vedle informací, které nám přímo poskytnete, o vás můžeme shromažďovat údaje i z jiných zdrojů, např. ze
stránek, na kterých jste dobrovolně zpřístupnili své osobní údaje (např. LinkedIN).
V některých zemích máme povinnost informovat vás o právním základu pro shromažďování a zpracování
vašich osobních údajů. Shromažďujeme vaše údaje, abychom s vámi uzavřeli smlouvu nebo protože je to
v oprávněném zájmu KION Group jakožto zaměstnavatele.

Údaje, které nám sdělujete
Pokud nám při ucházení se o pracovní místo sdělíte další osobní údaje, které nebyly bezprostředně
zjišťovány pro tento účel, budou rovněž zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu na obsazení
pracovního místa.
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Jak používáme vaše osobní údaje?
Vámi zadané údaje používá KION k výběrovému řízení a pro analytické účely. Konkrétně:
-

zpracováváme vaše údaje, abychom posoudili vaši vhodnost pro zaměstnání v naší společnosti, a to
i při pozdějších pohovorech a/nebo hodnoceních. To platí jak pro místo, o které jste se ucházeli, tak
o jiná potenciální pracovní místa v naší společnosti. Kopie vámi poskytnutých informací a veškerou
další korespondenci ukládáme, abychom mohli zpracovat vaši žádost o pracovní místo, a dále
k evidenci našich přijímacích procesů (viz další podrobnosti v sekci „Jak dlouho vaše osobní údaje
ukládáme?“),

-

pro statistické účely smíme vaše údaje anonymizovat a využívat v souhrnné podobě,

-

abychom s vámi mohli žádost o pracovní místo projednat, můžeme vás kontaktovat také telefonicky
či e-mailem,

-

pokud budete přijati, využijeme vaše osobní údaje k navázání pracovněprávního vztahu a uložíme je
do příslušných systémů.

Jsou osobní údaje přenášeny do zahraničí? Kdo je jejich správcem?
Pokud se ucházíte o práci ve společnosti KION, vaše osobní údaje zpracovávají v režimu společné správy
dle čl. 26 GDPR:
•
•

KION GROUP AG se sídlem ve Frankfurtu n. Mohanem,
příslušná dceřiná společnost KION se sídlem v zemi, ve kterém se ucházíte o místo.

Přehled jednotlivých správců, kteří odpovídají za zpracování osobních údajů, a jejich povinnosti najdete zde.
Pro případ, že je k naplnění některého z výše uvedených cílů nutné přenést vaše osobní údaje do zemí,
které mají jiný standard ochrany osobních údajů než země, ve které se nacházíte, jsme přijali smluvní či jiná
přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou na celém světě chráněny
dle stejných standardů.

Komu vaše údaje předáváme?
Pokud nám s obsazením pracovních míst pomáhá poskytovatel služeb a vy se o místo ucházíte jeho
prostřednictvím, pověřená personální agentura v zemi, ve které se o práci ucházíte, nám předá váš životopis
a další podrobnosti. S veškerými vašimi osobními údaji, které od takového poskytovatele obdržíme, budeme
nakládat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Informace o tom, jak personální agentura
nakládá s vašimi osobními údaji, získáte od ní.
K naplnění výše uvedených cílů sdílíme vaše osobní údaje také s poskytovateli, kteří jsou nám nápomocni.
Pomocí smluvních ujednání jsme zajistili, že tito poskytovatelé budou námi poskytnuté osobní údaje
zpracovávat výlučně dle našich pokynů a jen k naplnění výše uvedených cílů. Tím je zajištěna přiměřená
úroveň zabezpečení při zpracování osobních údajů.
Uvnitř společnosti KION budou vaše osobní údaje předávány relevantním osobám v personálním oddělení,
nadřízeným obsazujícím pracovní místa a dle potřeby dalším relevantním osobám zabývajícím se danou
oblastí či personálním řízení. Je možné, že za jistých okolností budeme muset vaše osobní údaje předat
uvnitř či mimo KION z právních či regulačních důvodů či za účelem řízení rizik, např. pokud nás k tomu
vyzve policie či jiný orgán činný v trestním řízení nebo dozorový úřad.

Page 3

Která práva máte?
Pokud KION zpracovává vaše osobní údaje, můžete KION Group AG nebo příslušnou dceřinou společnost,
ve které se ucházíte o práci:
-

vyzvat, aby vám poskytla kopii osobních údajů, které o vás má,

-

vyzvat, aby vás informovala o veškerých změnách vašich osobních údajů nebo aby je opravila,

-

v jistých situacích vyzvat, aby vaše osobní údaje smazala či zablokovala nebo aby omezila jejich
zpracování, a případně můžete vznášet námitky vůči konkrétnímu způsobu, jakým jsou vaše osobní
údaje používány,

-

v jistých situacích vyzvat, abychom vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, předali třetí straně.

Navíc můžete:
-

kdykoli odvolat udělený souhlas v souladu s platným právem

-

a vznášet námitky vůči zpracování svých osobních údajů v souladu s platným právem, pokud vaše
osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu či ve veřejném zájmu.

S veškerými dotazy v souvislosti s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a za účelem uplatnění svých
práv či podání různých stížností nás kontaktujte na adrese dataprotection@kiongroup.com. Můžete se
obrátit i na místně příslušný úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak chráníme vaše osobní údaje?
KION průběžně přijímá vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje
co nejúplněji ochránili před manipulací, částečnou či úplnou ztrátou či neoprávněným přístupem třetích stran.
Bezpečnostní opatření budeme průběžně zlepšovat v souladu s technologickým vývojem.
Vedle zajištění operačního prostředí využíváme na této stránce také šifrování. To znamená, že veškeré
osobní údaje, které nám předáte, včetně platebních údajů jsou přenášeny pomocí obvyklého, bezpečného
standardu SSL (Secure Socket Layer), abychom zamezili zneužití údajů třetími stranami. SSL je bezpečný,
vyzkoušený standard, který se používá například také v internetovém bankovnictví. Připojení se
zabezpečením SSL poznáte podle toho, že ve stavové liště prohlížeče je zobrazen symbol zamknutého
zámku a adresní řádek začíná písmeny „https“.
Přesto upozorňujeme, že přenosy dat po internetu v zásadě mohou vykazovat bezpečnostní mezery (např.
při e-mailové komunikaci), takže nelze zajistit absolutní ochranu dat před přístupem třetích stran.
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Jak dlouho vaše osobní údaje ukládáme?
Pokud se ucházíte o určité místo, ukládáme vaše údaje, dokud neodpadne příslušný právní základ. To
zpravidla nastává v okamžik, kdy již nemáme povinnost ukládat vaše údaje ze zákonných a regulačních
důvodů. Pokud jste nám udělili souhlas s prodlouženým ukládáním osobních údajů, smíme je ukládat nad
rámec uvedeného časového období po dobu vašeho souhlasu.

Jak nás můžete kontaktovat?
KION GROUP AG
Thea-Rasche-Straße 8
60549 Frankfurt am Main
Německo
Telefon +49 69 20 110 0
E-mail: info@kiongroup.com
Internetová stránka: www.kiongroup.com

