Stanley Black & Decker, Inc.
Prohlášení o ochraně osobních údajů pro uchazeče
Poslední aktualizace: září 2022
Stanley Black & Decker, Inc. spolu se svými přidruženými společnostmi včetně společnosti, u které se
ucházíte o zaměstnání (souhrnně „Stanley Black & Decker“, „SBD“, „my“, „naše“, „my“), si váží vaší
důvěry a zavazuje se k odpovědné správě, používání a ochraně osobních údajů. Toto prohlášení
o ochraně osobních údajů pro uchazeče (dále jen „prohlášení“) popisuje naše postupy týkající se
shromažďování, používání a zveřejňování jakýchkoli osobních údajů shromážděných během procesu
žádosti o zaměstnání nebo stáž (online nebo offline) nebo prostřednictvím sekce Kariéra na našich
webových stránkách (umístěných na adrese
Kariéra
| Stanley Black & Decker
(stanleyblackanddecker.com)) („kariérní web“) (souhrnně „materiál žádosti“). Osobní údaje
poskytnuté na jiných webových stránkách společnosti Stanley Black & Decker nebo prostřednictvím
používání našich produktů a služeb budou použity v souladu s našimi všeobecnými online zásadami
ochrany osobních údajů společnosti Stanley Black & Decker. Upozorňujeme, že toto prohlášení se
nevztahuje na žádné webové stránky, služby nebo aplikace třetích stran.
1. Osobní údaje, které shromažďujeme
Shromažďujeme od vás osobní údaje v souvislosti s vaší žádostí. Pro účely tohoto sdělení se
„osobními údaji“ rozumí informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby,
včetně jakýchkoli osobních údajů nebo osobních dat, jak jsou definovány v příslušných zákonech,
pravidlech nebo předpisech na ochranu soukromí nebo údajů (dále jen „platné zákony“).
Osobní údaje, které používáme během procesu podávání žádostí a přijímání zaměstnanců, mohou
zahrnovat:
Informace shromážděné nebo přijaté od vás
•

Kontaktní údaje: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další kontaktní údaje.

•

Materiály žádosti: životopis a motivační dopis.

•

Národní identifikační kódy: číslo sociálního zabezpečení, národní identifikační číslo, státní
identifikační číslo nebo podobné národní identifikační kódy.

•

Zkušenosti: předchozí zaměstnání, praktické a jiné související zkušenosti.

•

Vzdělání: vzdělání, včetně úrovně, typu, předmětu, titulů, diplomů a osvědčení a institucí.

•

Pozice, která je předmětem zájmu: pozice, role a příležitosti, které jsou předmětem zájmu,
a případně nabízená pozice.

•

Dovednosti: dovednosti, jazyky a jiné schopnosti.

•

Certifikace: profesní a jiné pracovní licence, povolení a osvědčení.

•

Referenční údaje: vámi poskytnuté informace týkající se referencí.

•

Informace o online účtu: uživatelské jméno a heslo pro přístup na kariérní web
a identifikátory aplikace.

•

Informace o zařízení: automaticky shromážděné informace o typu zařízení, na kterém je
kariérní web navštěvován a používán, název a verze operačního systému zařízení
používaného k přístupu na kariérní web, výrobce zařízení, verze aplikace, ke které jste na
zařízení přistupovali, ID zařízení, IP adresa a geolokační údaje.

•

Informace z pohovorů a telefonického předvýběru.

•

Demografické informace.

•

Předvolby komunikace: upřednostňovaná metoda a jazyk komunikace.
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•

Monitorování na místě: elektronické monitorování našich kanceláří a dalších zařízení na
pracovišti (obraz a video) v souladu s platnými právními předpisy a interními zásadami,
například monitorování vnitřních a vnějších přístupových bodů a společných prostor.

•

Informace o události: stravovací omezení, podrobnosti o cestování a ubytování, státní
průkaz totožnosti pro vstup do našich fyzických prostor a další podrobnosti specifické pro
daný náborový pohovor, schůzku nebo jinou událost.

•

Pracovní povolení: status pracovního povolení a příslušné vízové nebo jiné imigrační
informace.

•

Další informace: veškeré další informace, které se nám jinak rozhodnete poskytnout (např.
reference ohledně zaměstnání, ochota přestěhovat se, současný plat, požadovaný plat,
ocenění nebo profesní členství).

Upozorňujeme, že vás můžeme požádat také o poskytnutí informací, které mohou být považovány za
citlivé údaje, jako je rasový/etnický původ, pohlaví a zdravotní postižení našich uchazečů („informace
o rozmanitosti“), za účelem sledování rovných příležitostí, nebo informací o vašem trestním rejstříku
(„záznamy v rejstříku trestů“). Budeme tak činit pouze v případech, kdy to povolují platné zákony,
a budeme dodržovat všechna platná omezení související se zpracováním těchto údajů. V případě
potřeby získáme váš výslovný souhlas se zpracováním jakýchkoli vašich citlivých osobních údajů
v souvislosti s vaší žádostí o zaměstnání. V opačném případě vás žádáme, abyste se vyhnuli
poskytování informací, které mohou být podle platných zákonů považovány za citlivé údaje,
s výjimkou případů, kdy jsou tyto informace vyžadovány ze zákona.
V závislosti na platných zákonech mohou citlivé informace zahrnovat rasu, náboženství, etnický
původ, národnost nebo státní příslušnost, věk, pohlavní identitu, sexuální život nebo praktiky nebo
sexuální orientaci, rodinný stav, lékařské nebo zdravotní informace (včetně zdravotního postižení),
genetické nebo biometrické informace, biometrické šablony, politické nebo filozofické přesvědčení,
členství v politických stranách nebo odborech, status veterána, informace o prověřování minulosti,
soudní údaje, jako jsou záznamy v trestním rejstříku nebo informace o jiných soudních nebo
správních řízeních, finanční údaje a údaje o bankovních účtech, osobní identifikační údaje nebo
informace o přesné poloze.

Informace shromažďované pomocí souborů cookie a dalších webových technologií
Spolu s našimi poskytovateli služeb můžeme na kariérním webu používat soubory cookie a podobné
technologie ke shromažďování určitých informací. Další informace naleznete v našich zásadách
používání souborů cookie a podobných technologií.
Informace shromážděné z jiných zdrojů
V průběhu prověřování vašich materiálů žádosti můžeme získat informace o vás z jiných zdrojů
v rozsahu povoleném platnými zákony. Tyto informace mohou zahrnovat:
•

Odkazy: údaje o praxi, vzdělání, dovednostech a další informace obsažené v referenčních
dopisech nebo jinak získané z referencí.

•

Záznamy o vzdělání: výpisy, diplomy a potvrzení o docházce nebo podobné doklady ze
vzdělávacích institucí, které jste navštěvovali.

•

Licenční/certifikační organizace: registrace u profesních licenčních organizací.

•

Rejstříky trestů: údaje o záznamech v trestním rejstříku, pokud to povolují platné zákony.

•

Imigrační status: podrobnosti o imigračním statusu od příslušných místních úřadů.
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•

Úvěrové zprávy: zprávy o vaší úvěrové historii a příslušných úpadcích, od místních
úvěrových institucí, pokud je to možné a pokud to povolují platné zákony.

•

Informace získané z prověřování minulosti, pokud to povolují platné zákony.

•

Informace ze sociálních médií: podrobnosti z vašich účtů na sociálních sítích, jako je
LinkedIn.

Osobní údaje, které získáme z různých zdrojů, můžeme kombinovat s osobními údaji, které od vás
shromažďujeme, a používat je způsobem popsaným v tomto prohlášení.
2. Použití informací
Informace, které poskytnete na kariérním webu, budou použity pro účely globálního náboru, řízení
a plánování zaměstnanců společnosti Stanley Black & Decker v souladu s platnými zákony. Mezi
účely našeho použití vašich osobních údajů patří:
•

Přezkum žádosti: včetně procesu hodnocení vhodnosti a způsobilosti uchazeče pro
příslušné pozice a příležitosti.

•

Zpracování žádosti a nábor: včetně zprostředkování přístupu na kariérní web, podávání,
předávání a efektivního zpracování žádostí, pohovorů a náborových akcí, včetně všech
souvisejících cest a stravování.

•

Poskytování komunikace a aktualizací: zahrnuje odpovědi na vaše dotazy, komunikaci
s vámi ohledně vaší žádosti a zasílání informací o kariérním webu a změnách našich
podmínek a zásad.

•

Kontrola referencí: včetně kontaktování poskytovatele referencí za účelem získání dalších
informací o vhodnosti uchazeče.

•

Ověřování žádostí a prověřování minulosti: zahrnuje provádění ověřování a prověřování
v souladu s platnými zákony. To může zahrnovat prověření případných záznamů o trestní
minulosti, kontaktování poskytovatelů referencí a potvrzení pravdivosti údajů v žádosti, jako
je vzdělání, praxe, pracovní oprávnění a kvalifikace.

•

Činnosti spojené s nástupem do zaměstnání: včetně začlenění osobních údajů do
našeho systému lidských zdrojů a jejich použití k řízení procesu přijímání nových
zaměstnanců. Veškeré tyto informace se mohou stát součástí vašeho zaměstnaneckého
spisu a v případě, že vás přijmeme, mohou být použity pro další účely související se
zaměstnáním.

•

Různorodost a inkluze: taková použití mohou zahrnovat sledování a podporu rovných
příležitostí při náboru zaměstnanců v souladu s platnými zákony.

•

Dodržování zákonných požadavků: včetně dodržování právních a jiných požadavků
platných pro naše podnikání ve všech zemích, kde působíme; provádění auditů
a vyšetřování, fúzí a akvizic, pro finanční, účetní, pojišťovací účely a řešení sporů.

•

Zlepšování náborových procesů: včetně identifikace příležitostí a zaváděním změn s cílem
zefektivnit a zpříjemnit naše náborové procesy, a to i prostřednictvím analýz a souhrnného
vykazování.

•

Obecné obchodní operace: včetně provádění interních obchodních činností. To může
zahrnovat provádění interních školení, monitorování a prevenci podvodů, bezpečnost
a zabezpečení, ochranu našich zákonných práv, zajištění našeho soukromí a bezpečnosti,
ochranu našeho majetku a/nebo majetku našich přidružených společností, vás nebo jiných
osob, odhalování a prevenci kybernetických útoků, řízení fúzí, akvizic, prodejů, reorganizací,
společných podniků, postoupení, převodů nebo prodejů a integraci s kupujícím.
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•

Budoucí nábor: v rozsahu povoleném platnými zákony, to zahrnuje shromažďování
a uchovávání osobních údajů pro uchazeče, aby mohl být zvážen pro budoucí příležitosti.

•

Ochrana našich oprávněných obchodních zájmů a zákonných práv podle platných
právních předpisů.

Právní základ pro zpracování osobních údajů – EHP
Při shromažďování a zpracování osobních údajů fyzických osob s bydlištěm v Evropském
hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) a v jiných jurisdikcích, kde je pro zpracování vašich údajů
nutný právní základ, závisí právní základ, o který se při shromažďování a používání osobních údajů
popsaných v této části prohlášení opíráme, na osobních údajích, které shromažďujeme, a na
konkrétním kontextu, v němž je shromažďujeme. Právní základy pro zpracování vašich osobních
údajů jsou následující:
●

Smlouva: Musíme s vámi vyjednat a uzavřít pracovní smlouvu.

●

Souhlas: Dali jste nám k tomu výslovný souhlas, zejména pokud zpracováváme vaše citlivé
údaje nebo budoucí nábor.

●

Oprávněné zájmy: Zpracování je v našem oprávněném zájmu a nekoliduje s vašimi právy,
jako např.:
o

nalezení nejlepšího kandidáta pro danou pozici;

o

zpracování vašich osobních údajů za účelem efektivní komunikace a reakce na vaše
požadavky;

o

provádění obchodních operací včetně provádění interních školení, sledování
bezpečnosti a zabezpečení, ochrany našich zákonných práv, ochrany našeho
majetku a/nebo majetku našich přidružených společností, vás nebo jiných osob,
odhalování a prevence podvodů nebo kybernetických útoků; nebo

o

poskytování nejlepšího uživatelského prostředí a funkčnosti pro náš kariérní web.

●

Dodržování našich právních závazků a platných zákonů a předpisů.

●

Klíčové zájmy: Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany klíčových zájmů, a to za
účelem odhalování a prevence podvodných nebo nezákonných činností, které mají dopad na
klíčové zájmy osob nebo veřejnou bezpečnost.

Odděleně od výše uvedených právních základů můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu,
v jakém nám k tomu poskytnete svůj souhlas, a to v příslušných jurisdikcích, kde platné zákony
takový souhlas stanoví. V závislosti na platných zákonech ve vaší jurisdikci tedy můžeme zpracovávat
vaše osobní údaje na základě různých právních základů, jak to umožňují platné zákony a jak je
uvedeno výše, nebo se můžeme opírat o souhlas, pokud to platné zákony umožňují. Pokud je
shromažďování nebo zpracování založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat
v rozsahu povoleném platnými zákony.
Budoucí nábor
S vaším souhlasem mohou být osobní údaje, které o vás shromáždíme, přidány do mezinárodní
databáze uchazečů společnosti Stanley Black & Decker a mohou být uchovávány a použity ke
zvážení vašich dalších pracovních příležitostí ve společnosti Stanley Black & Decker a jejích
přidružených společnostech nad rámec těch, o které se ucházíte. Pokud si nepřejete, abychom tak
učinili, kontaktujte nás na adrese uvedené v části „Kontaktujte nás“ níže.
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Poskytnutí osobních údajů během procesu podávání žádostí a náboru je dobrovolné. Pokud však
neposkytnete dostatečné informace, společnost Stanley Black & Decker nemusí vaši žádost
o zaměstnání posoudit.
3. Informace, které sdílíme s třetími stranami
Stanley Black & Decker je globální společnost s působností ve více než 60 zemích a může sdílet
osobní údaje s přidruženými společnostmi, které se podílejí na hodnocení uchazečů na danou pozici
po celém světě. Společnost Stanley Black & Decker, Inc. zůstává odpovědná za osobní údaje, které
jsou sdíleny s přidruženými společnostmi. Seznam a adresy našich přidružených společností najdete
zde. V takových případech omezujeme přístup k osobním údajům na pracovníky, kteří je potřebují
znát pro účely popsané v tomto prohlášení, včetně pracovníků oddělení náboru, personálního
oddělení, oddělení informačních technologií a oddělení odpovědného za pozici, o kterou se ucházíte.
Kromě sdílení informací s našimi přidruženými společnostmi můžeme vaše osobní údaje sdílet také
způsobem popsaným níže:
Informace sdílené za účelem poskytování našich služeb
Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rozsahu nezbytném pro poskytnutí materiálů žádosti. To mimo
jiné zahrnuje aktualizaci, zabezpečení a řešení problémů, jakož i poskytování podpory.
Informace sdílené s našimi poskytovateli služeb
Můžeme zapojit poskytovatele služeb třetích stran, aby s námi spolupracovali na správě a podpoře
našeho podnikání. Tito poskytovatelé služeb třetích stran mají přístup k vašim osobním údajům pouze
za účelem poskytování služeb naším jménem. Mezi příklady patří hostování našich webových
serverů, analýza dat, poskytování marketingové podpory, zpracování plateb kreditními kartami
a poskytování zákaznického servisu. Tyto společnosti a fyzické osoby se mohou nacházet v zemi,
jejíž právní předpisy o ochraně údajů se liší od vaší země, a budou mít přístup k vašim osobním
údajům, jak je nezbytné pro výkon jejich funkcí, ale nesmějí tyto osobní údaje sdílet s žádnou třetí
stranou ani je používat k jiným účelům.
Informace zveřejňované v souvislosti s obchodními transakcemi
Můžeme poskytnout osobní informace třetí straně v případě reorganizace, sloučení, prodeje,
společného podniku, pověření, převodu nebo jiné dispozice celého našeho podniku nebo jeho části,
aktiv nebo akcií, včetně případů ve spojitosti s bankrotem nebo podobným řízením.
Informace sdílené s třetími stranami za účelem prodeje jejich produktů nebo služeb
Pokud jste se z tohoto zpřístupnění neodhlásili, můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit třetím
stranám, aby vám nabízely své produkty nebo služby.
Informace zveřejňované za účelem naší ochrany a ochrany jiných osob
Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud je to ze zákona vyžadováno na základě žádosti vládního
subjektu nebo pokud se v dobré víře – po zvážení vašich zájmů na ochranu soukromí a dalších
faktorů – domníváme, že takový krok je nezbytný pro:
1) splnění zákonných požadavků nebo vyhovění zákonným postupům (včetně soudních
obsílek);
2) prosazování nebo uplatňování našich podmínek používání a dalších dohod;
3) ochranu našich vlastnických práv, práv a bezpečnosti nebo majetku, práv a bezpečnosti třetí
strany, našich přidružených společností nebo veřejnosti obecně; nebo
4) zastavení jakékoli činnosti, kterou považujeme za nezákonnou, neetickou nebo právně
postižitelnou.
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Informace zveřejňované souhrnným nebo anonymizovaným způsobem
Souhrnné nebo anonymizované informace o žadatelích sdílíme také s našimi partnery a dalšími
třetími stranami. Tyto informace však nejsou považovány za osobní údaje, protože jsou
anonymizovány a agregovány takovým způsobem, že je nelze rozumně spojit s jednotlivcem.
Informace sdělované jiným osobám v souladu s vašimi preferencemi
Tyto osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám, pokud s takovým zpřístupněním souhlasíte.
4. Předávání informací
Zveřejnění vašich osobních údajů může zahrnovat přenos osobních údajů do jiných zemí mimo vaši
jurisdikci, včetně Spojených států amerických nebo jakékoli jiné země, ve které my nebo naši
poskytovatelé služeb působíme. Některé země vyžadují, aby organizace při přeshraničním sdílení
informací zavedly zvláštní ochranu. Společnost SBD tyto povinnosti dodržuje a zavedla
vnitropodnikové mechanismy, které tyto požadavky splňují. S ohledem na přenosy z EHP do jiných
zemí jsme přijali náležitá opatření, jako standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí na
ochranu vašich údajů. Zaměstnanci v EHP mohou získat kopii těchto opatření na adrese
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com.
Pokud se nacházíte v zemi mimo EHP, může společnost SBD navíc vaše údaje předávat do zemí
s právními předpisy o ochraně údajů, které nemají stejnou úroveň zabezpečení a standardů jako vaše
místní předpisy. V takových případech bude společnost SBD provádět předávání v souladu
s požadavky platných zákonů, aby zajistila bezpečnost, důvěrnost a zákonnost zpracování údajů.
5. Uchovávání dat
Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů uvedených
v tomto prohlášení, pokud není vyžadováno nebo zákonem povoleno delší období uchovávání, aby
byly splněny zákonné požadavky, nebo pokud je to nezbytné k ochraně před právními nároky. Mezi
kritéria použitá ke stanovení našich období uložení patří: (i) doba trvání procesu žádosti; (ii) doba
trvání našeho trvalého vztahu s vámi; (iii) právní závazek, který se na nás vztahuje; (iv) platné
promlčecí lhůty, soudní spory nebo regulační šetření.
Osobní údaje neaktivních účtů můžeme z naší databáze odstranit v souladu s platnými zákonnými
nebo regulačními povinnostmi. Kromě toho může společnost Stanley Black & Decker kdykoli a bez
udání důvodu odstranit vaše osobní údaje (včetně vašeho životopisu) z naší databáze. Proto si
ponechte vlastní kopii osobních údajů, které jste nám poskytli.
6. Pasivní shromažďování informací: Soubory cookie a podobné technologie
My a naši poskytovatelé služeb používáme na kariérním webu soubory „cookie“ a podobné
technologie. Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie a podobných
technologií.
7. Volby a přístup
V závislosti na zemi vašeho trvalého pobytu můžete mít podle platných zákonů určité možnosti
a práva. Mezi ně může patřit právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, aktualizaci, potlačení,
omezení nebo odstranění nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se
zaregistrujete na kariérním webu, můžete přistupovat ke svým osobním údajům, které jsou na něm
uloženy, kontrolovat je a měnit je přihlášením na kariérní web a aktualizací informací o svém účtu.
Chcete-li změnit osobní údaje, které jste již předložili k posouzení pro konkrétní pozici, aktualizujte
svůj profil a znovu odešlete svou žádost o danou pozici.
Pokud chcete uplatnit některé ze svých práv nebo pokud chcete požádat o zaslání elektronické kopie
svých osobních údajů pro účely jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám toto právo na
přenositelnost údajů poskytují platné zákony), můžete nás kontaktovat následujícím způsobem:
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Webový
formulář
pro
ochranu
osobních
údajů
(onetrust.com)
nebo
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com. Budeme reagovat na váš požadavek v souladu s platnými
zákony. Možná si od vás budeme muset vyžádat další osobní údaje, abychom ověřili vaši totožnost
a ochránili vás před podvodnými žádostmi.
Pokud se při zpracování vašich osobních údajů opíráme o váš souhlas, máte právo jej kdykoli
odvolat. Můžete nás kdykoli požádat, abychom přestali používat vaše osobní údaje pro účely náboru.
Upozorňujeme, že na určité osobní údaje se příslušné zákony na ochranu osobních údajů nebo jiné
zákony a předpisy nemusí vztahovat.
Podle kalifornských zákonů mají žadatelé, kteří jsou obyvateli Kalifornie, zvláštní práva týkající se
jejich osobních údajů. Další informace naleznete v našich Dodatečných informacích pro obyvatele
Kalifornie níže.
Vaše práva – Obyvatelé EHP, Spojeného království, Švýcarska
Pokud se nacházíte v jurisdikci EHP, můžete mít následující práva na ochranu údajů:
●

Právo na přístup, aktualizaci nebo odstranění informací, které o vás máme. Kdykoli je to
možné, můžete získat přístup ke svým osobním údajům, aktualizovat je nebo požádat o jejich
odstranění přímo v sekci nastavení účtu. Pokud tyto úkony nemůžete provést sami,
kontaktujte nás, abychom vám pomohli.

●

Právo na opravu. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich
opravu.

●

Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních
údajů.

●

Právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom za určitých okolností omezili zpracování
vašich osobních údajů.

●

Právo na přenositelnost údajů. Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o vás
máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.

●

Právo na odvolání souhlasu. Máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud jsme se při
zpracování vašich osobních údajů opírali o váš souhlas.

●

Právo podat stížnost u orgánu na ochranu údajů. Máte právo podat stížnost u orgánu na
ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další
informace získáte od místního orgánu na ochranu údajů v EHP.

8. Kontaktní údaje dozorového úřadu a stížnosti
Pokud si přejete podat stížnost na to, jak společnost Stanley Black & Decker zpracovává vaše osobní
údaje, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho webového formuláře pro ochranu osobních
údajů (onetrust.com) nebo na adrese PrivacyPolicyManager@sbdinc.com, případně zde kontaktovat
pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Stanley Black & Decker odpovědného za vaši
zemi nebo region. Pokud se domníváte, že jsme porušili některá z práv týkajících se vašich osobních
údajů, můžete vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového úřadu nebo jiného regulačního
orgánu ve vaší zemi nebo regionu. Seznam dozorových úřadů v EHP je k dispozici zde.
9. Zabezpečení
Používáme přiměřená organizační, technická a administrativní opatření k ochraně osobních údajů
v rámci naší organizace. Bohužel nelze zaručit 100% bezpečnost žádného systému přenosu nebo
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ukládání dat. Pokud máte důvod domnívat se, že vaše interakce s naší společností už není bezpečná,
bezodkladně nám to oznamte dle postupu uvedeného v části „Kontaktujte nás“ níže.
Společnost Stanley Black & Decker se tímto v rozsahu povoleném platnými zákony za sebe, své
přidružené společnosti a smluvní partnery zříká jakékoli odpovědnosti za jakékoli osobní údaje
shromážděné společností SBD v souvislosti s vaší žádostí, které byly ztraceny, zneužity, nezákonně
zpřístupněny, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny nebo nebyly včas doručeny na náš kariérní web.
10. Automatizované zpracování
Při zpracování a vyhodnocování žádostí o zaměstnání můžeme používat automatizované nástroje.
Tyto nástroje využívají složité algoritmy a technologie strojového učení, které pomáhají při
následujících operacích.
•

Minimální požadavky. Pomocí automatizovaných nástrojů určujeme, zda na základě
informací, které jste nám poskytli, splňujete minimální požadavky na danou pozici. Pokud
například pracovní pozice vyžaduje tříletou praxi jako softwarový vývojář, tyto nástroje
analyzují volby provedené ve formulářích, které odešlete prostřednictvím kariérního webu,
a/nebo slovní a textové vzorce shromážděné v souvislosti s vaší žádostí, aby určily, zda tento
typ praxe je či není přítomen.

•

Hodnocení shody pracovní pozice. Pomocí automatizovaných nástrojů přiřazujeme vaší
žádosti procentuální hodnotu, která určuje, jak silná je shoda mezi vaší žádostí a požadavky
cílové pozice. Naše nástroje mohou při přiřazování těchto procentních hodnot vycházet
z několika faktorů, které se mohou u jednotlivých pracovních pozic lišit. Například u některých
pracovních pozic mohou mít větší význam konkrétní praktické zkušenosti než certifikace,
u jiných to může být naopak. Na základě analýzy mohou naše automatizované nástroje
poskytnout pracovníkovi společnosti Stanley Black & Decker přehled uchazečů, kteří jsou
potenciálně kvalifikovaní pro příslušnou pozici. Pracovník společnosti Stanley Black & Decker
poté tato doporučení posoudí a na základě našich standardních postupů kontaktuje uchazeče
a provede s nimi pohovor.

11. Zákony vztahující se na žádost o zaměstnání
Materiály žádosti vám umožňují ucházet se o pracovní místa po celém světě, což je výhodou
centralizované globální náborové funkce společnosti Stanley Black & Decker. Tento kariérní web je
provozován ze Spojených států amerických. Veškeré osobní údaje, které poskytnete na kariérním
webu, budou proto shromažďovány ve Spojených státech amerických a budou podléhat zákonům
Spojených států amerických. Pokud vaše osobní údaje sdílíme s přidruženou společností, která se
nachází v jiné zemi jako potenciální zaměstnavatel, bude tato přidružená společnost s vašimi
osobními údaji nakládat v souladu s tímto prohlášením. Veškerá rozhodnutí o přijetí do zaměstnání
nebo jiná rozhodnutí související se zaměstnáním budou přijímající přidruženou společností učiněna
v souladu se zákony země, v níž se pracovní místo bude nacházet.
12. Informace týkající se dětí
Kariérní web je určen pro osoby starší 18 let a není určen dětem mladším 18 let. Proto vědomě
neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud se dozvíme, že jsme omylem
shromáždili osobní údaje osoby mladší 18 let, podnikneme kroky, abychom tyto údaje co nejdříve
odstranili z našich záznamů.
13. Změny v prohlášení
Toto prohlášení můžeme čas od času změnit. Pokud tak učiníme, aktualizujeme výše uvedené datum
„Poslední aktualizace“, abychom uvedli, kdy tyto změny vstoupí v platnost. Na veškeré informace,
které jsou shromažďovány prostřednictvím materiálů žádosti, se vztahuje prohlášení platné v době,
kdy jsou tyto informace shromažďovány.
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14. Kontaktujte nás
Máte-li dotazy, žádosti nebo stížnosti, neváhejte nás kontaktovat vyplněním našeho formuláře na
stránce Webový formulář pro ochranu osobních údajů (onetrust.com) nebo e-mailem na adrese
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com.
V případě uchazečů v EHP je správcem vašich osobních údajů subjekt SBD, u kterého jste se
ucházeli o zaměstnání, a dotazy, žádosti nebo stížnosti můžete zasílat na výše uvedený e-mail.
Vzhledem k tomu, že e-mailová komunikace není vždy zabezpečená, nezahrnujte do svých e-mailů
citlivé informace.
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Další informace pro obyvatele Kalifornie
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje osobní údaje, které shromažďujeme nebo
zpracováváme o obyvatelích Kalifornie v souvislosti s materiály žádosti a používáním našeho
kariérního webu, jak tyto osobní údaje používáme, sdílíme a chráníme a jaká jsou vaše práva týkající
se vašich osobních údajů, které shromažďujeme nebo zpracováváme.
Osobní údaje, které shromažďujeme a sdílíme, a za jakým účelem
V uplynulých 12 měsících jsme shromažďovali a/nebo sdíleli následující osobní údaje návštěvníků při
jejich interakci s naším kariérním webem, jak je podrobně popsáno výše v následujících částech:
•

Informace shromážděné nebo přijaté od vás.

•

Informace shromažďované pomocí souborů cookie a dalších webových technologií.

•

Informace shromážděné z jiných zdrojů.

V uplynulých 12 měsících jsme výše uvedené informace sdíleli s kategoriemi třetích stran, které jsou
popsány výše v částech nazvaných:
•

Informace sdílené za účelem poskytování našich služeb.

•

Informace sdílené s našimi poskytovateli služeb.

•

Informace zveřejňované v souvislosti s obchodními transakcemi.

•

Informace sdílené s třetími stranami za účelem prodeje jejich produktů nebo služeb.

•

Informace zveřejňované za účelem naší ochrany a ochrany jiných osob.

Vaše osobní údaje používáme k různým účelům uvedeným v části výše nazvané „Použití informací“.
Zákon Shine the Light: Podle kalifornského občanského zákoníku, § 1798.83, si můžete každoročně
vyžádat informace o zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám pro účely přímého
marketingu. Osobní údaje nesdílíme s třetími stranami pro účely jejich přímého marketingu.
Citlivé osobní údaje, které shromažďujeme a sdílíme, a za jakým účelem
V uplynulých 12 měsících jsme od uchazečů při poskytování materiálů žádosti shromažďovali a/nebo
sdíleli následující citlivé osobní údaje (podle definice v zákoně CPRA),
•

rasa;

•

náboženství;

•

etnická příslušnost;

•

státní příslušnost nebo národnostní původ;

•

sexuální život nebo sexuální praktiky nebo sexuální orientace;

•

informace o zdravotním stavu (včetně zdravotního postižení);

•

genetické nebo biometrické informace;

•

biometrické šablony;

•

politické nebo filozofické přesvědčení;

•

členství v politických stranách nebo odborech;
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•

finanční údaje a údaje o bankovních účtech a

•

přesné informace o poloze.

Tyto citlivé osobní údaje můžeme použít pro účely poskytování služeb pro naše podnikání,
poskytování služeb podle vašich požadavků a zajištění bezpečnosti a integrity našeho podnikání,
infrastruktury a osob, s nimiž jsme v kontaktu. To zahrnuje mimo jiné přijetí a zpracování vaší žádosti
o zaměstnání, posouzení vaší vhodnosti pro pozici, o kterou se ucházíte, provedení prověrky, analýzu
a sledování rozmanitosti, předložení nabídky (podle našeho uvážení), plnění administrativních funkcí,
dodržování zákonů, právních postupů nebo požadavků vládních či regulačních orgánů a uplatňování
nebo obhajobu právních nároků.
Vaše práva jako obyvatele Kalifornie
Podle kalifornských zákonů mají uchazeči, kteří jsou obyvateli Kalifornie, zvláštní práva týkající se
jejich osobních údajů. Tato práva podléhají určitým výjimkám popsaným níže. V případě potřeby
odpovíme na většinu žádostí do 45 dnů, pokud není důvodně nutné dobu odpovědi prodloužit.
Právo na opravu nepřesných údajů
Máte právo požadovat, abychom opravili jakékoli nepřesné osobní údaje o vás, a to s ohledem na
povahu osobních údajů a účely zpracování osobních údajů. Po obdržení takové žádosti vynaložíme
komerčně přiměřené úsilí, abychom nepřesné osobní údaje opravili.
Právo na zpřístupnění informací
Máte právo požadovat, abychom zpřístupnili konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili,
jako např.:
•

Kategorie osobních údajů, které o vás společnost SBD shromáždila za
posledních 12 měsíců.

•

Kategorie zdrojů osobních údajů, které o vás společnost SBD shromáždila za
posledních 12 měsíců.

•

Podnikatelský nebo obchodní účel společnosti SBD pro shromažďování těchto
osobních údajů.

•

Kategorie třetích stran, s nimiž společnost SBD tyto osobní údaje sdílí.

•

Konkrétní osobní údaje, které o vás společnost SBD shromáždila.

•

Pokud společnost SBD sdělila vaše osobní údaje třetí straně pro obchodní
účely, seznam typů osobních údajů, které jednotlivé kategorie příjemců
obdržely.

Právo omezit naše používání vašich citlivých osobních údajů
Kdykoli nám můžete nařídit, abychom omezili používání vašich citlivých osobních údajů na rozsah
nezbytný k poskytování služeb (tj. zpracování vaší žádosti). V případě, že takovou žádost vznesete,
nebudeme vaše citlivé osobní údaje jinak zpracovávat, sdílet ani používat bez vašeho souhlasu.
Právo odmítnout prodej nebo sdílení osobních údajů
Máte právo odmítnout prodej nebo sdílení vašich osobních údajů pro účely mezikontextové reklamy.
Vaše osobní údaje neprodáváme ani nesdílíme, a proto vám neposkytujeme žádný mechanismus, jak
uplatnit právo na odmítnutí.
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Právo na nediskriminaci
Máte právo nebýt diskriminováni za uplatňování svých výše popsaných práv na ochranu osobních
údajů v Kalifornii.
Právo na odstranění osobních údajů
Máte právo požadovat, abychom s výhradou určitých výjimek odstranili všechny vaše osobní údaje,
které jsme od vás shromáždili a uchováváme. Po obdržení ověřené žádosti o odstranění vašich
osobních údajů tak učiníme, pokud zákon nestanoví jinak.
Jak uplatnit tato práva
Ověřitelnou žádost spotřebitele o zveřejnění nebo odstranění osobních údajů nám můžete zaslat
kliknutím zde: Webový formulář pro ochranu osobních údajů (onetrust.com).
Případně nám můžete zavolat na číslo +1 (888) 997 6648 nebo nás kontaktovat pomocí metod
uvedených v části s názvem „Kontaktujte nás“ výše.
V zájmu ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti vašich údajů ověřujeme žádosti spotřebitelů.
Veškeré další informace, které nám poskytnete, budou použity pouze k ověření vaší totožnosti, nikoli
k jiným účelům.
Můžete určit oprávněného zástupce, který bude podávat žádosti vaším jménem. Oprávněnému
zástupci musíte poskytnout písemné povolení k podání žádosti vaším jménem a my můžeme
požadovat, abyste svou totožnost ověřili přímo u nás. Alternativně může vaším jménem podat žádost
oprávněný zástupce, kterému byla udělena plná moc podle oddílů 4000–4465 probačního zákona.
Oprávnění zástupci
Pokud chcete podat žádost jako oprávněný zástupce jménem obyvatele Kalifornie, můžete použít
výše uvedené způsoby podání. V rámci našeho ověřovacího procesu vás můžeme případně požádat
o předložení dokladu týkajícího se vašeho statusu oprávněného zástupce. Kromě toho můžeme
požadovat, aby osoba, jejímž jménem žádost podáváte, ověřila svou vlastní totožnost nebo vaše
povolení k podání žádosti.
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