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Bunzl CS s.r.o.: Zásady ochrany osobních údajů zaměstnanců 

Tyto zásady vysvětlují, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Osobní 
údaje jsou informace, které vás mohou identifikovat – například vaše jméno, číslo 
zaměstnance, e-mailová adresa nebo číslo mobilního telefonu. Vaše osobní údaje 
jsou pro nás důležitým přínosem a my se je snažíme zodpovědně používat a chránit. 
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vaše osobní údaje používáme, kontaktujte nás 
pomocí níže uvedených kontaktních údajů. 

Osobní údaje, které o vás uchováváme, zahrnují: 

• Osobní kontaktní údaje – jméno, adresa atd. 

• Datum narození a pohlaví 

• Identifikátory, jako je rodné číslo, číslo národního pojištění nebo číslo sociálního pojištění 

• Bankovní údaje – např. pro zaslání výplaty 

• Nárok na dovolenou a benefity 

• Pracovní zkušenosti 

• Místo zaměstnání  

• Kopie řidičského průkazu, pokud je to relevantní 

• Záznamy o vašem náboru – včetně životopisů a údajů o předchozím zaměstnání 

• Dosažené vzdělání 

• Záznamy týkající se výkonu / disciplinárních záležitostí / stížností / nemocí atd. 

 

Chcete-li se dozvědět více o údajích, které o vás shromažďujeme a používáme, 
využijte níže uvedených kontaktních údajů, případně se zeptejte vašeho line 
managera. 

K čemu vaše osobní údaje používáme? 

Vaše osobní údaje používáme k různým účelům, včetně plnění vaší pracovní 
smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. Abychom s vámi mohli spolupracovat, 
musíme o vás uchovávat záznamy, jinak nemůžeme splnit naše zákonné povinnosti 
jakožto váš zaměstnavatel nebo vám poskytnout práva a výhody, na které máte 
nárok. Máte-li jakékoliv pochyby ohledně způsobu použití vašich osobních údajů, 
dejte nám, prosím vědět. 

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro ty účely, pro které jsme je získali, pokud, za 
výjimečných okolností, nedostaneme svolení či žádost, abychom je použili i k účelu 
jinému. Mohlo by se jednat o případ, kdy musíme předat důkazy o přečinech 
orgánům činným v trestním řízení nebo regulačním orgánům, případně tehdy, kdy 
jsme ze zákona povinni je předat – např. na základě soudního příkazu.  

Shromažďování a používání vašich osobních údajů je v našem oprávněném zájmu či 
pro plnění smlouvy nezbytné. Je to nutné proto, abychom vás zaměstnali a 
uchovávali záznamy, které potřebujeme k provozování obchodní činnosti, a aby vaše 
zaměstnání bylo legální a transparentní.  

Sdílíme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje sdílet můžeme, ovšem pouze na základě "potřeby vědět" a pouze 
tehdy, kdy je to nutné nebo kdy jsme povinni informace sdílet. Osobní údaje můžeme 
sdílet, když kupujeme nebo prodáváme některý z podniků nebo majetek. Naším 
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cílem je stanovit nezbytnou ochranu tak, aby byly osobní údaje, za které jsme právně 
zodpovědní, řádně chráněny a řádně používány v rukou třetí strany.  

Převádíme osobní údaje do zahraničí? 

V budoucnu možná budeme muset poslat vaše osobní informace do zahraničí, 
například pokud se přesunete do podniku skupiny Bunzl v zahraničí. Pokud k tomu 
dojde, je naším cílem stanovit nezbytnou ochranu tak, aby byly vaše osobní údaje 
řádně chráněny a řádně používány kdykoliv se takto převedou. Obvykle toho 
dosáhneme smluvními prostředky.  

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme? 

Naším cílem je uchovat vaše informace jen tak dlouho, jak je s ohledem na naše 
obchodní potřeby třeba, přičemž v souladu s jakýmikoliv právními nebo regulačními 
povinnostmi je uchováme po určitou dobu. Ať již uchováváme osobní informace 
jakkoliv dlouho, zajistíme, že jsou správně chráněny a zodpovědně využívány. 

Jaká práva máte ohledně vašich osobních údajů? 

Vaše práva umožňují: 

o Získat kopii vašich osobních údajů nebo je přenést do jiné organizace 

o Nechat opravit nepřesné osobní údaje 

o Nechat vaše osobní údaje vymazat, pokud jejich uchovávání již není 
opodstatněné 

o Omezit používání vašich osobních údajů – tj. znepřístupnit a nepoužívat 

o Ohradit se proti zpracování vašich osobních údajů. 

Vždy vám udělujeme práva, na která máte ze zákona nárok, ovšem výše uvedená 
práva jsou práva kvalifikovaná. Všechny žádosti budou posuzovány případ od 
případu. 

Musíte nám poskytnout osobní údaje? 

Nikdy nám osobní údaje poskytovat nemusíte, ale my vás nemůžeme zaměstnat, 
pokud nebudeme uchovávat záznamy, které potřebujeme. Budeme shromažďovat 
pouze informace nezbytné k tomu, abychom vás zaměstnali, a budeme je chránit a 
používat vždy zodpovědně a oprávněně. Pokud máte ohledně tohoto bodu jakékoliv 
pochybnosti, kontaktujte nás. 

Používáme automatizované rozhodování? 

Při používání našeho webu můžeme provést automatizované rozhodování. To 
zahrnuje poskytování obsahu na základě vašeho chování online. Umožňuje nám 
zobrazit obsah, který je pro vás relevantní. V případě náboru zaměstnanců můžeme 
použít i jiné elektronické nástroje, jako je automatické skenování životopisů nebo 
hodnocení testů. 

Používáme vaše osobní údaje k marketingovým účelům? 
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Vaše osobní údaje získané pro účely zaměstnání nepoužíváme k marketingovým 
účelům, ale můžeme použít nám dostupné informace, abychom s vámi komunikovali 
o vašem zaměstnání a abychom vás informovali o záležitostech týkajících se skupiny 
Bunzl a/nebo společnosti, pro kterou pracujete. 

Používáme cookies? 

Ano, pro správné fungování našeho webu používáme soubory cookie – a to včetně 
náboru a zaměstnání, sledování používání webu a zobrazení obsahu, který podle 
nás bude relevantní pro osoby, kteří naše weby navštěvují. Pokud se zaregistrujete 
nebo budete naše stránky dále používat, pak souhlasíte s používáním souborů 
cookie. 

Cookies můžete blokovat úpravou nastavení prohlížeče. Pokud se však rozhodnete 
zablokovat všechny soubory cookie, nemusíte mít přístup ke všem našim webům, či 
k jejich částem, a některé funkce nebudou fungovat správně. 

U koho můžete podat stížnost, máte-li pochybnosti? 

Máte-li jakékoliv pochybnosti ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní 
údaje, kontaktujte nejprve nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů a my se 
budeme snažit vám pomoci. Pokud nemůžeme váš problém vyřešit k vaší 
spokojenosti, můžete se obrátit na místní orgán pro ochranu údajů na adrese 
http://www.uoou.cz/ , posta@uoou.cz, tel. +420 234 665 111. 

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, 
kontaktujte nás. 

Bunzl CS s.r.o. 
Dolnokrčská 2029/54a 
140 00 Praha – Krč  
gdpr@bunzlcee.com 

Tel: +420 286 000 000 
 


