
Oznámení o ochraně osobních údajů pro účely náboru

Datum revize: červen 2022

1. Úvod

Avery Dennison Corporation společně se svými dceřinými společnostmi a přidruženými
společnostmi (společně „Avery Dennison“, „my“ nebo „nás“) vydala toto oznámení o ochraně
osobních údajů pro účely náboru („Oznámení“), které popisuje, jak používáme osobní údaje
uchazečů (dále také jen „vy“) shromážděné během náborového procesu. Pojem „ žadatel “
označuje každého, kdo se uchází o zaměstnání, pracovní pozici, nebo kdo jinak usiluje o
vykonávání práce, ať už trvale nebo dočasně, a zahrnuje poradce, dodavatele, dobrovolníky,
stážisty, příležitostné pracovníky, agenturní pracovníky a zaměstnance. Pojmy „osobní
údaje“, „údaje“ nebo „informace“ označují jakékoli informace, které lze použít k vaší (přímé či
nepřímé) identifikaci. Toto oznámení je globální oznámení a vztahuje se na všechny uchazeče
o práci ve skupině Avery Dennison.

Respektujeme vaše práva na ochranu osobních údajů a zavazujeme se, že budeme s vašimi
osobními údaji nakládat zodpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Toto oznámení
uvádí, jaké druhy vašich osobních údajů společnost Avery Dennison shromažďuje a používá,
účely, pro které vaše osobní údaje používáme, a práva, která v souvislosti s těmito aktivitami
máte.

2. Druhy osobních údajů, které zpracováváme

Během ucházení se o zaměstnání ve společnosti Avery Dennison použijeme osobní údaje o
vás a vašich rodinných příslušnících, oprávněných osobách a jakýchkoli dalších jednotlivcích,
jejichž osobní údaje nám poskytnete. Informace, které shromažďujeme a používáme,
omezujeme na nezbytné minimum přípustné podle platných právních předpisů. V rozsahu, v
jakém používáme vámi poskytnuté osobní údaje o jednotlivcích (například informace o vašich
rodinných příslušnících, závislých nebo oprávněných osobách), byste měli tyto jednotlivce
seznámit s obsahem tohoto Oznámení.

Když se ucházíte o pracovní pozici, nebo když nám poskytnete svůj profil, můžeme
shromažďovat a používat následující informace:

● Identifikační údaje – např. vaše jméno, pohlaví, datum narození;
● Kontaktní údaje – např. vaše fyzická adresa, poštovní adresa, e-mailová adresa,

kontaktní telefonní čísla;
● Národní identifikační údaje – např. kopie vašeho občanského průkazu/pasu, státní

příslušnost, přistěhovalecký/vízový status, nebo čísla sociálního pojištění;
● Zdravotní informace – např. stav duševního/fyzického zdraví. Tyto informace jsou

shromažďovány nebo používány pouze pro účely veřejného zdraví nebo pro účely
související se zaměstnáním (jako je pracovní způsobilost nebo v souvislosti s
přiměřeným přizpůsobením pracoviště) nebo pro jiné účely povolené nebo požadované
právními předpisy;

● Informace o zaměstnání – např. podrobnosti o předchozích zaměstnáních, které jste
vykonávali, o předchozích zaměstnavatelích, o společnostech, pro které jste pracovali,
místech výkonu práce, rolích nebo pracovních pozicích, době trvání zaměstnání a
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úspěších a referencích;
● Informace o odborných předpokladech – např. vaše akademická/odborná kvalifikace,

životopis, členství, osvědčení a další podpůrné dokumenty, jako jsou opisy a jejich
kopie, ale může se jednat také o údaje z rejstříku trestů (pro účely prověřování, pouze
pokud je to přípustné a v souladu s platnými právními předpisy);

● Reference o vás a další informace, které můžete sdílet během pohovorů nebo
posuzování;

● Podrobnosti o všech příbuzných, rodině nebo přátelích, kteří jsou našimi zaměstnanci;
● Finanční údaje – např. mzdová očekávání, informace o úvěru, solventnost nebo stav

platební neschopnosti;
● Jakékoli další informace dobrovolně poskytnuté nebo uvedené ve vašem životopise

nebo motivačním dopise, jako jsou fotografie, videa nebo váš účet na sociálních sítích;
a

● Soubory cookie a informace o zařízení. To zahrnuje IP adresu zařízení, které používáte,
software prohlížeče, který používáte, datum a čas přístupu, internetovou adresu
webové stránky, ze které přecházíte na naši webovou stránku, a informace o tom, jak
naše webové stránky používáte.

Nabízíme vám možnost odeslat nám svůj profil, který si ponecháme a použijeme k tomu,
abychom vás kontaktovali, když budou k dispozici vhodná volná pracovní místa odpovídající
vašemu profilu. Pokud chcete tuto možnost využít, budete nám muset poslat svůj životopis a
stát se součástí naší komunity talentů nebo se s námi spojit pomocí pracovního portálu nebo
profilu na sociálních sítích a uvést svůj požadavek. Tímto způsobem budeme mít přístup k
osobním údajům obsaženým ve vašem životopisu a bude to uvedeno ve vašem profilu na
jedné z těchto webových stránek. Pokud si již nepřejete být členem naší komunity talentů,
můžete se kdykoli odhlásit pomocí odkazu uvedeného v e-mailech nebo nás kontaktovat
prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části 12.

Citlivé osobní údaje zahrnují jakékoli informace, které uvádějí váš rasový nebo etnický původ,
náboženské, politické nebo filozofické přesvědčení, genetické údaje, biometrické údaje pro
účely jedinečné identifikace, členství v odborech nebo politických organizacích nebo informace
o vašem zdraví / sexuálním životě („citlivé osobní údaje“). Obecně platí, že během
náborového procesu neshromažďujeme ani nepoužíváme žádné vaše citlivé osobní údaje s
výjimkou, kdy je to nezbytné pro účely sledování rovných příležitostí, rozmanitosti,
spravedlnosti a začlenění a v souladu s platnými právními předpisy včetně pracovněprávních
předpisů (jako jsou informace o vašem fyzickém nebo duševním stavu za účelem
přizpůsobení pracovních podmínek).

3. Zdroje osobních údajů

Údaje, které o vás uchováváme, nám obvykle poskytnete přímo vy, ale mohou nastat situace,
kdy vaše osobní údaje shromažďujeme od třetí strany, jako je váš přítel, kolega nebo rodinný
příslušník, který nám zaslal váš životopis nebo prostřednictvím pracovní agentury. Pokud
obdržíme vaše osobních z jiného zdroje, před jejich použitím vás upozorníme na skutečnost,
že jsme vaše osobní údaje obdrželi z jiného zdroje, a odkážeme vás na toto Oznámení. Vaše
osobní údaje můžeme shromažďovat například prostřednictvím následujících zdrojů:

● Příslušné informace o odborných předpokladech a jiné informace od personálních
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agentur, akademických institucí, bývalých zaměstnavatelů, posuzujících osob, agentur
prověřujících odborné předpoklady a dalších třetích stran během vašeho náboru;

● Informace o vašem vzdělání od akademických institucí a poskytovatelů školení nebo
osvědčení;

● Informace o vašem právu účastnit se jakéhokoli systému pojištění nebo penzijního
pojištění poskytovaného společností Avery Dennison od příslušného poskytovatele
dávek nebo přijímat platby nebo dávky v rámci tohoto pojištění; a

● Informace z veřejně dostupných internetových zdrojů – například z míst, kde máte
profesní profil zveřejněný online (např. na webu vašeho současného zaměstnavatele
nebo na webu profesní sítě, jako je LinkedIn).

V každém z výše uvedených případů budeme takové informace shromažďovat a používat
pouze v případech, pro které je to přípustné a v souladu s platnými právními předpisy.

4. Účely, pro které používáme vaše údaje

4.1 Účely náboru

Obecně používáme vaše údaje pro účely související s náborovým procesem, mezi které patří:

● usnadnění celého procesu podávání žádostí o zaměstnání, ať už online nebo ručně;
● vaše informovanost nebo kontaktování ohledně jakýchkoli vhodných pracovních

příležitostí, pro které jste požádali o zasílání upozornění na pracovní místa nebo
odeslali svůj profil prostřednictvím pracovního portálu nebo profilu na sociálních sítích;

● stanovení vaší způsobilosti pro jakékoli role, pozice nebo zaměstnání, o která jste se
ucházeli, a posouzení vaší kvalifikace, zkušeností, dovedností a odborných
předpokladů;

● ověření vašich informací a provedení kontrol vašich předpokladů, abychom zjistili, zda
se hodíte pro role, pozice nebo zaměstnání, o které jste se ucházeli;

● reakce na dotazy, žádosti a korespondenci přijatou od vás a komunikace s vámi;
● poskytování aktualizací o jakýchkoli změnách, které se vás týkají, jako jsou změny

zásad a podmínek;
● poskytování aktualizací ohledně vaší žádosti o zaměstnání;
● provádění administrativních úkonů v rámci skupiny Avery Dennison;
● prověřování trestní minulosti (pokud je to pro roli vyžadováno a povoleno právními

předpisy); a
● řízení procesu nástupu do zaměstnání.

4.2 Jiné oprávněné obchodní účely

Osobní údaje můžeme shromažďovat a používat, pokud je to nezbytné pro jiné oprávněné
účely, například pro účely obsazení pracovní pozice, která odpovídá vašemu profilu, pro
pomoc pro provozování našeho podnikání efektivněji a účinněji, pro zajištění plynulosti
obchodních činností, pro zabezpečení/správu IT, nebo pro podporu prodeje, postoupení nebo
převodu celé naší společnosti nebo její části. Vaše osobní údaje můžeme také použít za
účelem dodržování našeho Etického kodexu a interních zásad (např. Zásady v oblasti lidských
práv) nebo abychom prošetřili porušení těchto zásad.
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Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie se používají ke sledování výkonu
našich webových stránek a porozumění používání webových stránek. Tyto soubory cookie
nám pomáhají spravovat jakékoli chyby na našich webových stránkách a vylepšují uživatelský
zážitek. Další informace, včetně typů souborů cookie, které používáme, a o tom, jak spravovat
vaše nastavení souborů cookie, naleznete na našem webu Oznámení ohledně souborů
cookie.

4.3 Právní účely

Vaše osobní údaje můžeme použít v případě, kdy je to nezbytné pro právní účely, včetně
dodržení naší zákonné povinnosti (např. předpisů týkajících se rovných příležitostí a
antidiskriminačních zákonů) nebo na základě soudního povolení; výkonu nebo ochrany
zákonných práv globální skupiny společností Avery Dennison; pro ochranu práv, majetku nebo
bezpečnosti společnosti, našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů nebo jiných osob; pro
pomoc při jakýchkoli sporech, nárocích nebo vyšetřováních souvisejících s vaší žádostí o
zaměstnání; nebo v jiných případech pro zákonný provoz naší společnosti.

4.4 Automatizované rozhodování a profilování

Nečiníme rozhodnutí, která jsou založena výhradně na automatizovaném zpracování nebo
profilování. Můžeme však použít automatizovaný systém zahrnující algoritmy, které nám
pomáhají s přiřazováním kandidátů k nabídce pracovních míst. Pro vás jako kandidáta to
znamená, že vaše žádost o zaměstnání může být zpracována a analyzována za účelem
zjištění vašich příslušných dovedností, historie zaměstnání a vzdělání, aby bylo možné určit,
do jaké míry vaše žádost odpovídá požadavkům uvedeným v nabídce pracovních míst.
Automatizované procesy se používají k podpoře náborového procesu; konečné posouzení
žádosti a rozhodnutí o přijetí/nepřijetí však provádí náborový tým Avery Dennison.

5. Další související zpracování vašich osobních údajů

Pokud budete přijati na pozici ve společnosti Avery Dennison, budou informace shromážděné
během náborového procesu tvořit součást vašich průběžných záznamů o zaměstnanci a
budou zpracovány v souladu s našim Oznámením o ochraně osobních údajů pro
zaměstnance.

6. S kým sdílíme vaše osobní údaje

6.1 Zpřístupnění ostatním společnostem ve skupině

Vaše osobní údaje sdílíme s našimi společnostmi ve skupině Avery Dennison. Tyto informace
však sdílíme (nebo k nim umožňujeme přístup) pouze v případě, že jsou tyto osobní údaje
nezbytné pro oprávněný účel. To zahrnuje případy nezbytné, aby společnost ve skupině mohla
plnit své úkoly a povinnosti týkající se: i) správy lidských zdrojů; ii) odměn zaměstnancům;
nebo iii) zaměstnaneckých výhod na mezinárodní úrovni; jakož i pro jiné oprávněné obchodní
účely, jako je zajištění služeb/zabezpečení IT, daně a účetnictví a obecná správa podnikání.

6.2 Zpřístupnění poskytovatelům služeb třetích stran
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Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které byly vybrány společností Avery Dennison
pro poskytování služeb. Ačkoli typická třetí strana, se kterou údaje sdílíme, nám poskytuje
služby související s náborem, některé třetí strany poskytují doplňkové služby, jako je hosting
webových stránek, cloudové úložiště nebo software. Osobní údaje mohou být sdíleny s
následujícími třetími stranami:

● náborové agentury nebo agentury pro vyhledávání vedoucích pracovníků zapojené do
náboru;

● poskytovatelé prověřující odborné předpoklady nebo jiní poskytovatelé prověřovacích
služeb a příslušné místní agentury pro kontrolu záznamů v rejstříku trestů;

● poskytovatelé datového úložiště, sdílených služeb a náborových platforem, vývojáři IT a
poskytovatelé podpory a poskytovatelé hostingových služeb pro naše kariérní webové
stránky; a

● třetí strany, které poskytují podporu a poradenství, mimo jiné v souvislosti s právními a
finančními záležitostmi, audity, poradenstvím v oblasti řízení, pojištěním, zdravím a
bezpečností, zabezpečením a informacemi a zajištěním oznamování protiprávního
jednání nebo podávání zpráv.

6.3 Zpřístupnění dalším třetím stranám

Osobní údaje můžeme také zpřístupnit dalším třetím stranám pro oprávněné obchodní nebo
právní účely, mezi které mohou patřit:

● jakýkoli příslušný donucovací orgán, regulační orgán, vládní agentura nebo soud
(včetně daňových, imigračních, zdravotních a bezpečnostních důvodů, pro účely
národní bezpečnosti nebo vymáhání práva);

● skutečný nebo potenciální kupující celého našeho podniku nebo jeho části v souvislosti
s prodejem, postoupením nebo jiným převodem;

● externí auditoři; a
● kdokoli jiný na základě vašeho souhlasu.

Když umožníme třetí straně používat osobní údaje za účelem poskytování služeb, zavedeme
vždy příslušná opatření, abychom zajistili, že informace budou použity způsobem, který je v
souladu s tímto oznámením, a že bude zachována bezpečnost a důvěrnost údajů.

7. Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů

V předchozích částech Oznámení jsme poskytli informace o i) druzích osobních údajů, které
shromažďujeme, a zdrojích osobních údajů; ii) o tom, k jakým účelům tyto údaje používáme;
iii) a s kým vaše osobní údaje sdílíme. V závislosti na právních předpisech o ochraně
soukromí a osobních údajů od nás může být vyžadován právní základ pro nakládání s vašimi
osobními údaji. To znamená, že kromě platného účelu potřebujeme také právní zdůvodnění
pro nakládání s vašimi osobními údaji.

Vaše osobní údaje používáme pro účely uvedené v tomto Oznámení a (vyžadují-li to platné
právní předpisy) na základě jednoho z následujících právních základů:
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● naše použití vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi (v
případě, že jste byli úspěšně přijati);

● naše použití vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění našich zákonných
povinností;

● naše použití je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů
třetí strany (jak je shrnuto v části 4 výše), pokud nepřevažují vaše zájmy v oblasti
ochrany údajů nebo základní práva a svobody;

● v případech, kdy je to nutné k ochraně vašich životně důležitých zájmů a fyzické
bezpečnosti nebo jiných osob; nebo

● v případech, pro které jste udělili váš souhlas.

Citlivé osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze:

● pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností nebo pro výkon konkrétní
zákonná práva;

● je-li to nutné k ochraně vašich životně důležitých zájmů a fyzické bezpečnosti nebo
jiných osob, pokud souhlas nelze udělit;

● je-li to nezbytné z důvodů podstatného veřejného zájmu; nebo
● pokud jste nám k tomu udělili výslovný a konkrétní souhlas.

Pokud potřebujeme použít vaše osobní údaje pro účely související s vaším budoucím
zaměstnáním v naší společnosti nebo z důvodu zákonného požadavku, výslovně vám to
sdělíme. V takových případech nám neposkytnutí těchto údajů brání efektivně spravovat náš
smluvní vztah s vámi (včetně jakýchkoli souvisejících zaměstnaneckých výhod) a/nebo
dodržovat naše zákonné povinnosti, což může znamenat, že nebudeme moci zahájit pracovní
vztah s vámi.

Máte-li jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace týkající se právního základu pro
shromažďování a používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím pomocí uvedených
kontaktních údajů v části 12 níže.

8. Předávání osobních údajů do zahraničí

Naše přidružené společnosti a poskytovatelé služeb třetích stran, kteří mohou zpracovávat
vaše osobní údaje, působí po celém světě. Osobní údaje našich kandidátů zpracováváme
například prostřednictvím globálního náborového systému. To může zahrnovat přenos vašich
osobních údajů na servery ve Spojených státech. Naše mateřská společnost ve Spojených
státech, Avery Dennison Corporation, může provozovat hosting na těchto serverech nebo
využívat servery třetích stran.

Pokud předáme vaše osobní údaje ze země vašeho pobytu příjemci, který působí pod jinou
jurisdikcí, zajistíme, aby byla zavedena vhodná ochranná opatření na ochranu vašich
osobních údajů v souladu s tímto Oznámením. Mezi tato ochranná opatření patří mimo jiné:

● předávání vašich osobních údajů na základě „rozhodnutí o přiměřenosti“ ve vztahu k
přijímající zemi. To znamená, že příslušný orgán pro ochranu údajů přijímá rozhodnutí,
které potvrzuje, že přijímající země poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních
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údajů;
● implementace standardních smluvních doložek, které jsou schváleny příslušnými

orgány; nebo
● implementace našich Závazných podnikových pravidel pro členy skupiny.

9. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k uskutečnění účelů
popsaných v tomto Oznámení nebo tak dlouho, jak povolují platné právní předpisy. Obecně to
znamená, že vaše osobní údaje budou uchovány až do konce náborového procesu. Možná
však budeme muset uchovat vaše osobní údaje i po ukončení náborového procesu, abychom
splnili platné právní předpisy nebo abychom se mohli bránit v případě jakýchkoli sporů nebo
nároků.

Pokud s vámi uzavřeme pracovní smlouvu, budou vaše údaje uchovávány za tímto účelem a
po dobu trvání vašeho zaměstnání s výjimkou, kdy platné právní předpisy vyžadují, abychom
uchovávali osobní údaje po delší dobu.

Pokud jsme shromáždili vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu a oznámíte nám své
rozhodnutí svůj souhlas odvolat, vaše osobní údaje na vaši žádost vymažeme, pokud nám
není dovoleno (nebo požadováno) je uchovávat podle příslušných právních předpisů o
ochraně osobních údajů. Odvolání vašeho souhlasu dále neovlivní naše použití vašich
osobních údajů shromážděných pro ostatní účely, pokud jsou založeny na jiném právním
základě, například v případě, že je použití vašich osobních údajů nutné pro uzavření pracovní
smlouvy s vámi.

10. Vaše práva na ochranu osobních údajů

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít v souvislosti s používáním vašich
osobních údajů určitá práva. Upozorňujeme, že při uplatňování vašich práv mohou právní
předpisy také vyžadovat (nebo povolovat), abychom vyvážili vaše práva a vaši žádost o jejich
výkon s našimi právy a povinnostmi používat vaše osobní údaje, jakož i s právy a svobodami
ostatních osob.

Na všechny požadavky, které od vás ohledně vašich osobních údajů obdržíme, reagujeme v
souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a v rozsahu povoleném jinými
platnými právními předpisy.

Na našem náborovému portálu SmartRecruiters máte možnost získat přístup k vašemu
kandidátskému profilu, údaje v něm opravit, aktualizovat nebo smazat. Doporučujeme vám
používat tento portál, abyste zajistili, že jsou vaše osobní údaje přesné a aktuální. Více
informací o právech na ochranu osobních údajů ve vaší zemi/oblasti naleznete v Příloze A.

11. Aktualizace tohoto Oznámení

Toto oznámení může být pravidelně aktualizováno, aby zohledňovalo nezbytné změny v
našich postupech ochrany osobních údajů. Při aktualizaci tohoto Oznámení přijmeme vhodná
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opatření, abychom vás v souladu s významem provedených změn informovali. Na začátku
Oznámení uvedeme datum poslední aktualizace. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat
náš portál nebo naše interní stránky (Our World) a seznámit se vždy s nejnovější verzí tohoto
Oznámení.

12. Kontaktní údaje

Upozorňujeme, že správcem vašich osobních údajů je obvykle subjekt společnosti Avery
Dennison, u kterého se ucházíte o zaměstnání, ale vaše osobní údaje mohou být sdíleny s
našimi přidruženými společnostmi, jak je to vysvětleno v tomto Oznámení.

Máte-li dotazy týkající se tohoto Oznámení, způsobu používání vašich osobních údajů nebo
vašich práv na ochranu údajů, napište nám e-mail na adresu dataprivacy@averydennison.com.

Klasifikace: Avery Dennison – Veřejné 8


