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Zásady ochrany osobních údajů týkající se
Platformy pro nábor zaměstnanců

Privacy Policy for the Recruitment Platform

Na základě následujících informací bychom vás
chtěli seznámit se zpracováním vašich osobních
údajů v souvislosti s používáním naší Platformy pro
nábor zaměstnanců:

With the following information, we would like to
give you an overview on the processing of your
personal data when using our Recruitment
Platform:

1. Kdo nese odpovědnost za zpracování
údajů a koho mohu kontaktovat?

1. Who is responsible for data processing
and whom can I contact?

Prostřednictvím Platformy pro nábor zaměstnanců
se můžete ucházet o volná pracovní místa u
následujících
společností
skupiny
BMW
v jednotlivých níže uvedených zemích (společně
dále jen „BMW“ nebo „my“):

Through the Recruitment Platform, you may apply
for job vacancies of the following BMW Group
entities located in the following countries
(collectively referred to “BMW” or “we”):





BMW Czech Republic s.r.o., Bucharova
2817/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká
republika, IČ: 06609813

BMW Czech Republic s.r.o., Bucharova
2817/13, Stodůlky, 158 00 Prague 5, Czech
Republic, company ID: 06609813

Pokud jde o otázky týkající se vaší žádosti o
zaměstnání, je správcem údajů společnost
skupiny BMW, u které se o zaměstnání ucházíte,
případně odpovědné personální oddělení (HR) jiné
společnosti skupiny BMW (pokud společnost
skupiny BMW, u které se o zaměstnání ucházíte,
nemá své vlastní personální oddělení (HR)). Dále je
uveden seznam, jenž specifikuje, které konkrétní
personální oddělení (HR) a která společnost
skupiny BMW nese odpovědnost za vyřízení vaší
žádosti o zaměstnání:

As regards questions concerning your job
application, the data controller is the BMW Group
entity for which you are applying or the responsible
HR-department of another BMW Group entity (if
the BMW Group entity for which you are applying
does not have its own HR-department). You are
provided with a list showing which HR-department
of which entity is responsible for handling your job
application:








Název dané společnosti skupiny BMW
BMW Czech Republic s.r.o.
Odpovědné personální oddělení (HR)
BMW Vertriebs GmbH, Siegfried-MarcusStraße 24, 5020 Salzburg, Austria
Kontaktní údaje
Monika Jessner
+43 662 8383 7702
recruiting-cs@bmwgroup.com




Name of the BMW Group company
BMW Czech Republic s.r.o.
Responsible HR Department
BMW Vertriebs GmbH, Siegfried-MarcusStraße 24, 5020 Salzburg, Austria
Contact details
Monika Jessner
+43 662 8383 7702
recruiting-cs@bmwgroup.com

2. Jaké zdroje údajů společnost BMW
využívá a jaké kategorie údajů
zpracováváme?

2. Which sources does BMW use and what
kind of data categories do we process?

Osobní údaje označují jakékoliv informace, které
se týkají identifikované či identifikovatelné fyzické
osoby ve smyslu ustanovení článku 4, odst. 1
Nařízení (GDPR).

Personal data means any information relating to an
identified or identifiable natural person in the
sense of Art 4(1) GDPR.

Zpracováváme osobní údaje, které od vás a
ostatních subjektů údajů obdržíme či získáme
v souvislosti s našimi činnostmi v oblasti náboru

We process personal data which we receive or
procure from you and other data subjects in
connection with our recruitment activities (e.g.,
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zaměstnanců
(např.
údaje
o
dřívějších
zaměstnavatelích, jejichž jména a kontaktní údaje
jste nám poskytli).
Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které
jsou legitimně získány z veřejně dostupných zdrojů
(např. z tisku či internetu), případně nám byly
legitimně předány jinými společnostmi skupiny
BMW (např. pokud jste ve své žádosti uvedli, že
jste již pro BMW pracoval/a, potom vás požádáme
o název společnosti skupiny BMW, abychom
mohli tuto společnost kontaktovat) – a to v rozsahu
nezbytném pro naši činnost v oblasti náboru
zaměstnanců.
Pokud se ucházíte o některou z manažerských
pozic, zpracováváme rovněž výsledek prověření
(informace o trestné činnosti týkající se korupce
nebo jiné finanční trestné činnosti).
Aby bylo možné proces žádosti realizovat, budete
požádáni o následující osobní údaje: jméno;
emailová adresa; datum narození; adresa, telefonní
číslo; informace o vzdělání; profesní údaje;
motivační dopis; životopis (CV); další informace,
které poskytne přímo uchazeč o zaměstnání (např.
doporučení; doložení jazykových či jiných znalostí,
atd.), a osobní údaje, které nám poskytnete
v souvislosti s případnými aktualizacemi či
opravami údajů.
3. Co je účelem zpracování vašich
osobních údajů a na jakém právním
základu k němu dochází?
Vaše osobní údaje, které jsou definovány v bodě
č. 2, jsou v souladu s Nařízením zpracovávány pro
následující účely:
 Za účelem plnění smluvních povinností
(článek 6, odst. 1, písm. b Nařízení společně
s článkem 88 Nařízení)
Jsou osobní údaje zpracovávány za účelem
vzniku pracovněprávního
vztahu
mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo za
účelem realizace předsmluvních opatření
prováděných v důsledku dotazování.


V souvislosti s oprávněnými zájmy
společnosti BMW (článek 6, odst. 1, písm. f
Nařízení společně s článkem 88 Nařízení)
Jsou dané informace předávány ze strany a na
podnět uchazečů o zaměstnání, kteří se
ucházejí o zaměstnání prostřednictvím
webových
stránek
https://www.bmw.cz/cs/footer/bmwexplore/career.html, a to v souvislosti s
nabídkou určitých volných pozic u společnosti
BMW, aby bylo následně možné uzavřít
pracovní smlouvu. Využití daných údajů je

former employers of you whose name and contact
details you have disclosed to us).
Moreover, we process personal data legitimately
obtained from publicly accessible sources (such
as press, Internet) or which have been legitimately
transmitted to us from other companies of the
BMW Group (for example, if you have stated in
your application that you have already worked with
BMW, then we will ask you of the name of the
BMW Group entity and in order to contact this
BMW Group entity) to the extent necessary for our
recruitment activities.
Also, if you are applying to managing positions we
process the outcome of a background check
(information on criminal activities relating to
corruption or other financial crimes).
In order to run an application process, you will be
required to provide the following personal data:
name; email address; date of birth; address;
telephone number; information on academic
background; professional data; letter of motivation;
CV; further information provided by the job
applicant
him-/herself
(e.g.,
letter
of
recommendation; proof of language or further
skills, etc.) as well as personal data, you provide us
with in conjunction with updates and corrections.
3. What is the purpose of processing your
data and on which legal basis does this
take place?
Your personal data defined under point no. 2 is
processed in accordance with the GDPR for the
following purposes:
 in order to comply with contractual obligations
(Art 6(1)(b) GDPR in conjunction with Art 88
GDPR)
Personal data are processed for the purpose
of establishing the employer/employee
relationship or for performing pre-contractual
measures conducted as a result of queries.


in connection with BMW’s legitimate interest
(Art 6(1)(f) GDPR in conjunction with Art 88
GDPR)
The initiative and transmission of the
information comes from the job applicants
who
apply
via
the
website
https://www.bmw.cz/cs/footer/bmwexplore/career.html or certain vacancies
offered at BMW in order to subsequently
conclude an employment contract. The use of
data is primarily in the legitimate interest of
BMW to conclude contracts with suitably
qualified job applicants and subsequently to
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především v oprávněném zájmu společnosti
BMW, a to s cílem uzavřít a následně plnit
smlouvy s vhodně kvalifikovanými uchazeči o
zaměstnání, ale i v zájmu příslušných
uchazečů, kteří se mohou ucházet o pozice
odpovídající jejich kvalifikaci a tyto pozice
zastávat a plnit.

fulfil them, as well as in the interest of
applicants who are offered the opportunity to
apply for, maintain and fulfil positions
corresponding to their qualifications.

The interests of job applicants worthy of data
protection are not violated, in particular
because the job applicant's data is processed
and transferred exclusively for positions that
correspond to the qualification and the
interest expressly and proactively expressed
by the job applicant.

Tímto nejsou dotčeny zájmy uchazečů o
zaměstnání, které mají být předmětem
ochrany osobních údajů, a to zejména proto,
že osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou
zpracovávány
a
předávány
výhradně
v souvislosti s pozicemi, které odpovídají
kvalifikaci a zájmům výslovně a proaktivně
vyjádřeným ze strany těchto uchazečů o
zaměstnání.

For compliance and risk reasons, BMW
performs background checks for managers,
executive officers and other employees who
are to be employed in leading positions. For
this reason, the outcome of the background
checks (information on criminal activities
relating to corruption or other financial
crimes) are processed in accordance with the
legitimate interest of BMW to comply with its
internal policies and requirements.

Za účelem dodržování předpisů a řízení rizik
provádí společnost BMW prověrky manažerů,
výkonných pracovníků a jiných zaměstnanců,
kteří mají zastávat vedoucí funkce. Z tohoto
důvodu jsou výsledky těchto prověrek
(informace o trestné činnosti týkající se
korupce nebo jiné finanční trestné činnosti)
zpracovávány v souladu s oprávněnými zájmy
společnosti BMW s cílem zajistit dodržování
interních pravidel a požadavků společnosti.



Na základě právní povinnosti (článek 6, odst.
1, písm. c Nařízení) nebo ve veřejném zájmu
(článek 6, odst. 1, písm. e Nařízení)
Si vyhrazujeme právo zpracovávat, používat a
poskytovat (tedy i předávat) osobní údaje
v rozsahu, ve kterém to bude nezbytné pro
dodržování příslušných zákonů, právních
předpisů, právních řízení, plnění žádostí
orgánů činných v trestním řízení, požadavků
soudních sporů, prevenci proti škodám a pro
ochranu zabezpečení a integrity naší
Platformy pro nábor zaměstnanců i
bezpečnosti jejích uživatelů.

4. Jsem povinen poskytnout své osobní
údaje?
Osobní údaje, které nechcete poskytnout, se od
vás získávat nesnažíme. V této souvislosti u všech
aktivních bodů, v rámci kterých jsou osobní údaje
požadovány, uvádíme, zda jsou tyto údaje povinné
či dobrovolné. V některých případech však můžete
být v důsledku neposkytnutí určitých osobních
údajů znevýhodněni – např. informace o
pracovním povolení a povolení k pobytu (pro
uchazeče o zaměstnání ze zemí mimo EU) jsou
nezbytné k posouzení toho, zda je příslušný
uchazeč o zaměstnání oprávněn v EU/EHP
pracovat.

on the basis of statutory regulations (Art
6(1)(c) GDPR) or in the public interest (Art
6(1)(e) GDPR)
We reserve the right to process, use and
disclose (including transfer) personal data as
necessary to comply with applicable laws,
regulations,
legal
process,
and
law
enforcement inquiries, as required by
litigation, to take precautions against liability,
and protect the security and integrity of our
Recruitment Platform and the safety of its
users.

4. Am I obliged to provide my personal
data?
We do not seek to collect personal data from you
that you do not want to be collected. To that end,
we indicate at all active collection points whether
requested personal data is required or optional. In
some cases, you may suffer disadvantages as a
result of the failure to provide personal data, e.g.
information on work and residence permit (for
Non-EU job applicants) is a necessary information
in order to evaluate whether the job applicant is
entitled to work in the EU/EEA.
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Pokud příslušné informace
neposkytnete,
nemůžeme
pracovněprávní
(zaměstnavatel/zaměstnanec).

a dokumenty
uzavřít
daný
vztah

If you should fail to provide the relevant information
and documents, we are not permitted to enter into
the desired employer/employee relationship.

5. Kdo mé osobní údaje obdrží?

5. Who will receive my personal data?

Společnost BMW má strukturu holdingu (skupiny).
To znamená, že je občas nezbytné sdílet vaše
údaje s ostatními společnostmi skupiny BMW.
V rámci společnosti BMW pak budou mít k vašim
osobním údajům přístup ty útvary, které je
potřebují znát za účelem správy vaší žádosti – např.
personální oddělení (HR) a nadřízení pracovníci.

BMW is structured as a corporate group and this
means that it occasionally needs to share your
data with other companies within the BMW Group.
Within BMW, those units will be granted access to
your personal data that need them in order to
manage your application, e.g. HR department and
supervisors.

IT podporu týkající se Platformy pro nábor
zaměstnanců zajišťuje náš zpracovatel údajů se
sídlem v Polsku. Vaše osobní údaje můžeme
rovněž předávat dozorovým úřadům, soudům a
veřejným orgánům za účelem dodržování právních
předpisů, zákonných či regulatorních požadavků a
oficiálních nařízení.

IT support concerning the Recruitment Platform is
provided by our data processor having its
corporate seat in Poland. We also might transfer
your personal data to supervisory authorities,
courts and authorities in order to comply with legal
regulations, legal or regulatory requirements and
official orders.

BMW předává vaše osobní údaje v souvislosti
s vaší
žádostí
o
zaměstnání
v souladu
s následujícími zásadami:

BMW transfers your personal data in connection
with your job application according to the following
principles:

5.1. Žádost na určitou pozici
Některé společnosti skupiny BMW nemají své
vlastní personální oddělení (HR). V takovém
případě bude vaši žádost vyřizovat odpovědné
personální oddělení (HR) jiné společnosti skupiny
BMW. Po předběžném posouzení vaší žádosti
příslušné personální oddělení (HR) zašle vaše
osobní údaje omezené skupině osob (např.
nadřízeným pracovníkům) ve společnosti skupiny
BMW, ve které se ucházíte o zaměstnání.
Informace o tom, která společnost skupiny BMW
a které personální oddělení (HR) odpovídá za
vyřízení vaší žádosti o zaměstnání, jsou uvedeny
v bodě č. 1.

5.1. Application for a certain position
Some of the BMW Group entities do not have their
own HR-department. In this case, your application
is handled by the responsible HR-department of
another BMW Group entity. After a pre-evaluation
of your application, the responsible HRdepartment will send your personal data to a
limited group of people (e.g., supervisors) of the
BMW Group entity for which you are applying. The
list of which BMW Group entity and which HRdepartment is responsible for handling your job
application is laid out under Section 1.

Pokud se ucházíte o zaměstnání ve společnosti
skupiny BMW, která má své vlastní personální
oddělení (HR), vaše osobní údaje ostatním
společnostem skupiny BMW předávány nebudou.

If you are applying for a job at a BMW Group entity
with an HR-department your personal data will be
not transferred to other BMW Group entities.

5.2. Nevyžádané žádosti o zaměstnání u určitých
společností skupiny BMW
Pokud nám zašlete nevyžádanou žádost o
zaměstnání týkající se určité společnosti skupiny
BMW, obdrží vaše osobní údaje pouze personální
oddělení (HR) této společnosti skupiny BMW,
případně pouze odpovědné personální oddělení
(HR), pokud daná společnost skupiny BMW své
vlastní personální oddělení (HR) nemá.

5.2. Unsolicited job application for a certain BMW
Group entity
If you provide us with an unsolicited job application
for a certain BMW Group entity, your personal data
will be only accessed by the HR-department of
this certain BMW Group entity or, in case this
BMW Group entity does not have its own HRdepartment, only by the responsible HRdepartment.
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6. Budou mé osobní údaje předávány do
třetích zemí nebo mezinárodním
organizacím?

6. Will my personal data be transferred to
a third country or an international
organization?

Osobní údaje nebudou předávány orgánům
v zemích mimo Evropskou unii (v tzv. třetích
zemích). Vaše osobní údaje budou uchovávány
v EU/EHP.

Data transfer to bodies in states outside the
European Union (so-called third countries) will not
take place. Your personal data is stored within the
EU/EEA.

7. Jak dlouho budou mé osobní údaje
uchovávány?

7. For how long will my personal data be
stored?

Společnost BMW uchovává vaše osobní údaje po
dobu, která je nezbytná v souvislosti s příslušným
účelem zpracování (správa uchazeče o
zaměstnání, absolvování pohovoru, atd.). Vaše
osobní údaje budou automaticky vymazány,
jakmile bude proces žádosti uzavřen. V určitých
případech a na základě specifických okolností
může společnost BMW uchovávat vaše osobní
údaje déle (zejména pokud je jejich zpracování
nezbytné pro účely oprávněných zájmů
sledovaných společností BMW nebo pro jejich
zpracování existuje jiný právní základ).

BMW stores your personal data as long as the
purpose of the processing (management of the
job applicant, concluding the interview, etc.)
requires to do so. Your personal data will be
automatically
deleted
immediately
after
conclusion of the application process. In certain
situations based on specific circumstances, BMW
may store your personal data for longer period of
time (in particular, if such processing is necessary
for the purposes of the legitimate interests
pursued by BMW or there is another legal basis for
the processing).

8. Jaká mám práva v oblasti ochrany
osobních údajů?

8. What are my rights with regard to data
protection?

Máte právo požádat nás, abychom:

You have the right to require us to:













Vám poskytli další informace o tom, jakým
způsobem vaše údaje dále používáme;
Vám poskytli kopii vašich údajů;
Opravili případné nepřesnosti v údajích, které
o vás máme;
Vymazali jakékoliv vaše údaje, pro jejichž užití
již nemáme žádný právní základ;
Vás odebrali z našich seznamů pro účely
přímého marketingu, pokud budete v této věci
namítat nebo odvoláte svůj souhlas;
Vám vaše osobní údaje poskytli v běžně
používané elektronické podobě a předali je
třetí straně (právo na přenositelnost údajů);
Omezili používání vašich osobních údajů;
Máte právo vznést námitku proti zpracování
vašich osobních údajů (včetně profilování) z
důvodů plynoucích z oprávněných zájmů
týkajících se vaší konkrétní situace, pokud
naše důvody pro takovéto zpracování
nepřevažují nad vašimi právy na ochranu
osobních údajů.

Kromě toho máte právo obrátit se na příslušný
dozorový úřad pro ochranu osobních údajů.
V České republice pak tímto příslušným
dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních
údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
Česká republika, telefonní číslo: +420 234 665









Provide you with further detail on the use we
make of your information
Provide you with a copy of your information
Update any inaccuracies in the information
we hold about you
Delete any information about you that we no
longer have a lawful ground to use
Remove you from any direct marketing lists
when you object or withdraw your consent
Provide you with your personal information in
a usable electronic format and transmit it to a
third party (right to data portability)
Restrict our use of your personal information
Object to any processing, including profiling,
based on the legitimate interests ground due
to your particular situation, unless our
reasons for undertaking that processing
outweigh any prejudice to your data
protection rights.

Moreover, there is a right to appeal to a competent
data protection supervisory authority. In the Czech
Republic, the competent data protection
supervisory authority is Office for Protection of
Persona Data (“Úřad pro ochranu osobních údajů
”), address: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7,
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111, emailová adresa: posta@uoou.cz, webové
stránky: https://www.uoou.cz/.

Czech Republic, telephone number: +420 234
665 111, email address: posta@uoou.cz, website
address: https://www.uoou.cz/.

