Stanley Black & Decker, Inc.
Oznámenie o ochrane osobných údajov kandidáta
Posledná aktualizácia: september 2022
Spoločnosť Stanley Black & Decker, Inc. spolu so svojimi pridruženými subjektmi vrátane spoločnosti,
v ktorej žiadate o zamestnanie (spoločne „spoločnosť Stanley Black & Decker“, „SBD“ a všetky tvary
zámena „my“), si váži vašu dôveru a zaväzuje sa k zodpovednému spravovaniu, používaniu a
ochrane osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov kandidáta (ďalej len
„oznámenie“) opisuje naše postupy týkajúce sa získavania, používania a zverejňovania akýchkoľvek
osobných údajov získaných počas procesu vybavovania žiadosti o zamestnanie alebo stáž (online
alebo offline) alebo prostredníctvom sekcie Kariéra na našej webovej stránke (umiestnenej na adrese
Kariéra | Stanley Black & Decker (stanleyblackanddecker.com)) (ďalej len „stránka Kariéra“) (ďalej
spoločne len „materiály žiadosti“). Osobné informácie zadané na iných webových stránkach
spoločnosti Stanley Black & Decker alebo prostredníctvom používania našich produktov a služieb sa
budú používať v súlade s našimi globálnymi zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Stanley
Black & Decker publikovanými online. Upozorňujeme, že toto oznámenie sa nevzťahuje na žiadne
webové stránky, služby alebo aplikácie tretích strán.
1. Osobné údaje, ktoré získavame
V súvislosti s vašou žiadosťou od vás získavame osobné údaje. „Osobné informácie“ znamenajú na
účely tohto oznámenia informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby
vrátane akýchkoľvek osobných informácií alebo osobných údajov, ako sú vymedzené v príslušných
zákonoch, pravidlách alebo predpisoch o ochrane súkromia alebo údajov (ďalej len „príslušné
právne predpisy“).
Osobné informácie, ktoré používame počas procesu podávania žiadosti a prijímania zamestnancov,
môžu zahŕňať:
informácie získané alebo prijaté od vás
•

kontaktné informácie: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie kontaktné
informácie;

•

materiály žiadosti: životopis, resumé a sprievodný list;

•

národné identifikátory: číslo sociálneho poistenia, národné identifikačné číslo, štátne
identifikačné číslo alebo podobné národné identifikátory;

•

prax: predchádzajúca práca, praktické a iné relevantné skúsenosti;

•

vzdelanie: vzdelanie vrátane úrovne, typu, predmetu, titulov, diplomov a osvedčení a
inštitúcií;

•

pozícia, o ktorú máte záujem: pozície, úlohy a príležitosti, o ktoré máte záujem, prípadne
ponúkaná pozícia;

•

zručnosti: zručnosti, jazyky a iné spôsobilosti;

•

certifikáty: odborné a iné doklady o spôsobilosti, povolenia a osvedčenia súvisiace s
prácou;

•

referenčné údaje: informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s referenciami;

•

informácie o účte online: používateľské meno a heslo na prístup na stránku Kariéra a
identifikátory aplikácie;

•

informácie o zariadení: automaticky získavané informácie týkajúce sa typu zariadenia, na
ktorom sa používa stránka Kariéra, názvu operačného systému a verzie zariadenia
použitého na prístup na stránku Kariéra, výrobcu zariadenia, verzie aplikácie prístupnej na
vašom zariadení, ID zariadenia, adresy IP a geolokalizačných údajov;
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•

informácie z pohovorov a telefonických preverovaní;

•

demografické informácie;

•

preferencie týkajúce sa komunikácie: uprednostňovaný spôsob a jazyk komunikácie;

•

monitorovanie na mieste: elektronické monitorovanie našich kancelárií a iných pracovísk
(obrázky a videá) v súlade s platnými právnymi predpismi a internými politikami, ako je
monitorovanie interných a externých prístupových bodov a spoločných priestorov;

•

informácie o udalosti: stravovacie obmedzenia, podrobnosti o cestovaní a ubytovaní,
štátom vydaná identifikácia na prístup do jedného z našich fyzických priestorov a ďalšie
podrobnosti špecifické pre konkrétny náborový pohovor, stretnutie alebo iné podujatie;

•

povolenie na prácu: stav pracovného povolenia a príslušné vízum alebo iné imigračné
informácie; a

•

ďalšie informácie: akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa nám inak rozhodnete poskytnúť
(napr. zamestnanecké preferencie, ochota presťahovať sa, aktuálny plat, požadovaný plat,
odmeny alebo členstvo v odborných organizáciách).

Upozorňujeme, že vás môžeme požiadať aj o poskytnutie informácií, ktoré môžu byť považované za
citlivé, ako je rasa/etnický pôvod, pohlavie a zdravotné postihnutie našich žiadateľov („informácie o
rozmanitosti“), na účely monitorovania rovnakých príležitostí alebo informácie o vašich záznamoch v
registri trestov („záznamy v registri trestov“). Urobíme tak len vtedy, ak to dovoľuje príslušný zákon a
budeme dodržiavať všetky príslušné obmedzenia spracovania spojené so spracovaním takýchto
údajov. V prípade potreby získame náš výslovný súhlas, keď sa v súvislosti s vašou žiadosťou o
zamestnanie spracuje ktorýkoľvek z vašich citlivých osobných údajov. V opačnom prípade vás
žiadame, aby ste sa vyhli odosielaniu informácií, ktoré by sa podľa platných právnych predpisov mohli
považovať za citlivé, s výnimkou prípadov, keď sa takéto informácie vyžadujú zo zákona.
V závislosti od platného práva môžu citlivé informácie zahŕňať rasu, náboženstvo, etnickú príslušnosť,
štátnu príslušnosť alebo národnosť, vek, rodovú identitu, sexuálny život alebo praktiky alebo sexuálnu
orientáciu, rodinný stav, lekárske alebo zdravotné informácie (vrátane zdravotného postihnutia),
genetické alebo biometrické informácie, biometrické vzory, politické alebo filozofické presvedčenie,
členstvo v politickej strane alebo odboroch, status veterána, informácie o overení spoľahlivosti, súdne
údaje, ako sú záznamy v registri trestov alebo informácie o iných súdnych alebo správnych
konaniach, finančné údaje a údaje o bankových účtoch, osobné identifikačné informácie alebo presné
informácie o polohe.

Informácie získavané pomocou súborov cookie a iných webových technológií
Spolu s našimi poskytovateľmi služieb môžeme na stránke Kariéra používať „súbory cookie“ a
podobné technológie na získavanie určitých informácií. Viac informácií nájdete v našich zásadách
používania súborov cookie a podobných technológií.
Informácie získané z iných zdrojov
V priebehu kontroly vašich materiálov žiadosti môžeme získať informácie o vás z iných zdrojov v
rozsahu povolenom platnými zákonmi. Tieto informácie môžu zahŕňať:
•

referencie: podrobnosti o skúsenostiach, vzdelaní a zručnostiach a iné informácie
obsiahnuté v referenčných listoch alebo získaných z referencií;

•

vzdelávacie záznamy: prepisy, diplomy a doklady o absolvovaní, overenie alebo podobné
dokumenty od vzdelávacích inštitúcií, ktoré ste navštevovali;

•

licenčné/certifikačné organizácie: registrácie v profesijných licenčných organizáciách;
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•

registre trestov: podrobnosti o registri trestov, ak to povoľuje rozhodné právo;

•

imigračný štatút: podrobnosti o imigračnom štatúte od príslušných miestnych agentúr;

•

správy o úveroch: správy o vašej úverovej histórii a príslušných konkurzoch od miestnych
úverových inštitúcií, ak je to vhodné a ak to povoľuje príslušný zákon;

•

informácie získané z previerok spoľahlivosti, ak to povoľuje rozhodné právo; a

•

informácie zo sociálnych sietí: podrobnosti z vašich účtov na sociálnych sieťach, ako je
napríklad LinkedIn.

Osobné údaje, ktoré získame z rôznych zdrojov, môžeme kombinovať s osobnými údajmi, ktoré od
vás získavame, a používame ich tak, ako je opísané v tomto oznámení.
2. Použitie informácií
Informácie, ktoré poskytnete na stránke Kariéra, sa použijú na globálny nábor, riadenie a plánovanie
zamestnancov spoločnosti Stanley Black & Decker, ako to povoľuje rozhodné právo. Medzi účely
nášho použitia vašich osobných údajov patria:
•

preskúmanie žiadosti: vrátane procesu hodnotenia vhodnosti a spôsobilosti žiadateľa na
príslušné úlohy a príležitosti;

•

spracovanie žiadosti a nábor: vrátane uľahčenia prístupu na stránku Kariéra, podávania,
prenosu a efektívneho spracovania žiadostí a pohovorov a náborových podujatí vrátane
všetkých súvisiacich ciest a stravy;

•

poskytovanie oznámení a aktualizácií: zahŕňa odpovede na vaše otázky, komunikáciu s
vami o vašej žiadosti a zasielanie informácií o stránke Kariéra a zmenách našich podmienok
a zásad;

•

kontrola referencií: vrátane kontaktovania subjektov, ktoré referencie poskytli, s cieľom
získať dodatočné informácie o vhodnosti kandidáta;

•

overenia žiadostí a overenia spoľahlivosti: zahŕňajú vykonávanie overovaní a kontrol
spoľahlivosti v súlade s platnými právnymi predpismi. Môže to zahŕňať preskúmanie
všetkých záznamov o registri trestov, kontaktovanie subjektov, ktoré poskytli referencie, a
potvrdenie pravdivosti údajov v žiadosti, ako sú vzdelanie, prax, pracovné povolenie a
kvalifikácia;

•

činnosti pri nástupe do zamestnania: vrátane zadania osobných údajov do nášho systému
ľudských zdrojov a ich použitia na riadenie procesu prijímania nových zamestnancov. Všetky
takéto informácie sa môžu stať súčasťou vášho zamestnaneckého spisu a môžu sa použiť
na iné účely súvisiace so zamestnaním v prípade, že vás prijmeme;

•

rôznorodosť a inklúzia: takéto použitie môže zahŕňať monitorovanie a podporu rovnakých
príležitostí v náborových procesoch v súlade s rozhodným právom;

•

dodržiavanie právnych požiadaviek: vrátane dodržiavania právnych a iných požiadaviek
vzťahujúcich sa na naše podniky vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme; vykonávania
auditov a vyšetrovaní, uskutočňovania fúzií a akvizícií na finančné, účtovné, poisťovacie
účely a účely riešenia sporov;

•

zlepšenie náborových procesov: vrátane identifikácie príležitostí a implementácie zmien s
cieľom zefektívniť naše náborové procesy, zvýšiť ich výkonnosť a zlepšiť angažovanosť, a to
aj prostredníctvom analýz a súhrnného vykazovania;

•

všeobecné obchodné operácie: vrátane vykonávania interných obchodných činností. Môže
to zahŕňať interné školenie, monitorovanie a prevenciu podvodov, bezpečnosť a
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zabezpečenie, ochranu našich zákonných práv, zabezpečenie nášho súkromia a
bezpečnosti, ochranu nášho majetku a/alebo majetku našich pridružených spoločností,
vášho majetku alebo majetku iných osôb, odhaľovanie a prevenciu kybernetických útokov,
riadenie fúzií, akvizícií, predajov, reorganizácií, spoločných podnikov, zadaní, prevodov
alebo likvidácií a integráciu s kupujúcim;
•

budúci nábor: v rozsahu povolenom rozhodným právom to zahŕňa získavanie a
uchovávanie osobných údajov pre kandidáta na zváženie z hľadiska budúcich príležitostí;

•

na ochranu našich oprávnených obchodných záujmov a zákonných práv v súlade s
rozhodným právom.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov – EHP
Pri získavaní a spracúvaní osobných údajov jednotlivcov so sídlom v Európskom hospodárskom
priestore (ďalej len „EHP“) a inej jurisdikcii, v ktorej je potrebný právny základ na spracúvanie vašich
údajov, závisí právny základ, o ktorý sa opierame pri získavaní a používaní osobných údajov
opísaných v časti Oznámenia, od osobných údajov, ktoré získavame, a konkrétneho kontextu, v
ktorom ich získavame. Právne základy pre naše spracovanie vašich osobných údajov sú tieto:
●

Zmluva: Musíme s vami rokovať a uzavrieť pracovnú zmluvu.

●

Obsah: Dali ste nám na to výslovný súhlas, najmä keď spracúvame vaše citlivé údaje alebo
budúci nábor.

●

Oprávnený záujem: Spracovanie je v našom oprávnenom záujme a neprevažuje nad vašimi
právami, ako napríklad:
o

identifikácia najlepšieho kandidáta na danú pozíciu;

o

spracovanie vašich osobných údajov s cieľom efektívnej komunikácie a reakcie na
vaše požiadavky;

o

vykonávanie obchodných operácií vrátane vykonávania interného školenia,
monitorovania bezpečnosti a ochrany, ochrany našich zákonných práv, ochrany
nášho majetku a/alebo majetku patriaceho našim pridruženým spoločnostiam, vám
alebo iným osobám, odhaľovania a predchádzania podvodom alebo kybernetickým
útokom; alebo

o

poskytovanie najlepších používateľských skúseností a funkcií pre našu stránku
Kariéra;

●

dodržiavanie našich zákonných povinností a platných zákonov a predpisov.

●

Životne dôležitý záujem: Vaše osobné údaje spracúvame na ochranu životne dôležitých
záujmov na účely odhaľovania a predchádzania podvodným alebo nezákonným činnostiam,
ktoré majú vplyv na životne dôležitý záujem osoby alebo verejnú bezpečnosť.

Oddelene od vyššie uvedených právnych základov môžeme spracovávať vaše osobné údaje v
rozsahu, v akom nám na to poskytnete svoj súhlas a v príslušných jurisdikciách, v ktorých rozhodné
právo takýto súhlas stanovuje. Preto v závislosti od platných zákonov vo vašej jurisdikcii môžeme
spracovávať vaše osobné údaje na základe rôznych právnych základov, ako to povoľujú platné
zákony a ako je uvedené vyššie, alebo sa môžeme opierať o súhlas, ak to povoľujú platné zákony. Ak
je získavanie alebo spracovanie založené na vašom súhlase, môžete ho kedykoľvek odvolať v
rozsahu povolenom rozhodným právom.
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Budúci nábor:
S vaším súhlasom môžu byť osobné údaje, ktoré o vás získavame, zadané do medzinárodnej
databázy kandidátov spoločnosti Stanley Black & Decker a môžu byť uchované a použité na zváženie
vašich ďalších príležitostí v spoločnosti Stanley Black & Decker a jej pridružených spoločnostiach nad
rámec tých, o ktoré žiadate. Ak si neželáte, aby sme tak urobili, kontaktujte nás na adrese uvedenej v
časti „Kontaktujte nás“ nižšie.
Poskytovanie osobných údajov počas procesu podávania žiadosti a prijímania zamestnancov je
dobrovoľné. Ak však neposkytnete dostatočné informácie, spoločnosť Stanley Black & Decker nemusí
byť schopná posúdiť vašu žiadosť o zamestnanie.
3. Informácie, ktoré si sprístupňujeme tretím stranám
Spoločnosť Stanley Black & Decker je globálna spoločnosť s pôsobnosťou vo viac ako 60 krajinách a
môže osobné údaje sprístupňovať pridruženým spoločnostiam, ktoré sa podieľajú na hodnotení
kandidátov na danú pozíciu po celom svete. Spoločnosť Stanley Black & Decker, Inc. bude
zodpovedať za osobné údaje, ktoré poskytne pridruženým spoločnostiam. Zoznam a adresy našich
pridružených spoločností nájdete tu. V takýchto prípadoch obmedzujeme prístup k osobným údajom
na personál s obchodnou potrebou, ktorý potrebuje informácie poznať na účely opísané v tomto
oznámení, vrátane personálu v náborových oddeleniach, oddeleniach ľudských zdrojov a
informačných technológií a v oddelení zodpovednom za pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
Okrem sprístupňovania informácií našim pridruženým spoločnostiam môžeme vaše osobné údaje
navyše sprístupňovať, ako je opísané nižšie:
Informácie sprístupňované s cieľom poskytovať naše služby
Vaše osobné údaje môžeme sprístupňovať v rozsahu potrebnom na poskytnutie materiálov žiadosti.
Patria sem okrem iného aktualizácia, zabezpečenie a riešenie problémov, ako aj poskytovanie
podpory.
Informácie sprístupňované našim poskytovateľom služieb
Môžeme angažovať tretích poskytovateľov služieb, aby s nami spolupracovali na správe a podpore
nášho podnikania. Títo tretí poskytovatelia služieb majú prístup k vašim osobným údajom len na účely
vykonávania služieb v našom mene. Príkladom je hosting našich webových serverov, analýza údajov,
poskytovanie marketingovej pomoci, spracovanie platieb kreditnou kartou a poskytovanie
zákazníckeho servisu. Tieto spoločnosti a fyzické osoby sa môžu nachádzať v krajine, ktorej právne
predpisy o ochrane údajov sa líšia od vašej krajiny, a budú mať prístup k vašim osobným údajom
potrebným na výkon ich funkcií, ale nesmú tieto osobné údaje sprístupňovať žiadnej tretej strane ani
ich používať na iný účel.
Informácie zverejnené v súvislosti s obchodnými transakciami
Osobné údaje môžeme poskytnúť tretej strane v prípade reorganizácie, zlúčenia, predaja, spoločného
podniku, postúpenia, prevodu alebo iného nakladania so všetkými alebo niektorými našimi podnikmi,
aktívami alebo akciami, a to aj v súvislosti s konkurzným alebo podobným konaním.
Informácie sprístupňované tretím stranám na účely uvádzania ich výrobkov alebo služieb na trh
Ak ste takéto zverejňovanie nezrušili, môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám, aby
sme vám mohli predávať ich produkty alebo služby.
Informácie zverejňované na účely našej ochrany a ochrany ostatných osôb

DCACTIVE-68890236.2

5

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak sa to vyžaduje zo zákona, na základe žiadosti štátneho
subjektu, alebo ak sa v dobrej viere a po zvážení vašich súkromných záujmov a iných faktorov
domnievame, že takéto opatrenie je potrebné na:
1) súlad s právnymi požiadavkami alebo súlad s právnymi postupmi (vrátane predvolaní);
2) presadzovanie alebo uplatňovanie našich podmienok používania a iných dohôd;
3) ochranu našich vlastníckych práv, práva a bezpečnosti alebo majetku, práva a bezpečnosť
tretej strany, našich pridružených spoločností alebo verejnosti vo všeobecnosti; alebo
4) zastavenie akejkoľvek činnosti, ktorú považujeme za nezákonnú, neetickú alebo právne
napadnuteľnú.
Informácie zverejňované súhrnným alebo anonymizovaným spôsobom
Súhrnné alebo anonymizované informácie o žiadateľoch sprístupňujeme našim partnerom a iným
tretím stranám. Takéto informácie sa však nepovažujú za osobné informácie, pretože sú
anonymizované a agregované takým spôsobom, že nie je možné ich primerane spätne spojiť s
konkrétnou osobou.
Informácie poskytnuté ostatným v súlade s vašimi preferenciami
Takéto osobné informácie môžeme poskytnúť tretím stranám, ak s takýmto poskytnutím súhlasíte.
4. Prenos informácií
Zverejnenie vašich osobných údajov môže zahŕňať prenos osobných údajov do iných krajín mimo
vašej jurisdikcie vrátane Spojených štátov amerických alebo akejkoľvek inej krajiny, v ktorej my alebo
naši poskytovatelia služieb pôsobíme. Viaceré krajiny vyžadujú, aby organizácie zaviedli osobitnú
ochranu pri cezhraničnej výmene informácií. Spoločnosť SBD si plní tieto povinnosti a zaviedla
medzipodnikové mechanizmy na splnenie týchto požiadaviek. Pokiaľ ide o prenosy z EHP do iných
krajín, zaviedli sme primerané opatrenia na ochranu vašich informácií, ako sú štandardné zmluvné
doložky prijaté Európskou komisiou. Zamestnanci v EHP môžu získať kópiu týchto opatrení na adrese
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com.
Ak sa nachádzate v krajine mimo EHP, spoločnosť SBD môže navyše prenášať vaše údaje aj do
krajín s právnymi predpismi o ochrane údajov, ktoré nemajú rovnakú úroveň bezpečnosti a noriem
ako vaše miestne predpisy. V takýchto prípadoch bude spoločnosť SBD vykonávať prenosy v súlade
s požiadavkami rozhodného práva, aby sa zaistila bezpečnosť, dôvernosť a zákonnosť spracovania
údajov.
5. Uchovávanie údajov
Osobné údaje budeme uchovávať len v lehote potrebnej na splnenie účelov uvedených v tomto
oznámení, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšiu lehotu uchovávania, na splnenie
právnych požiadaviek alebo ak je to potrebné na ochranu pred právnymi nárokmi. Kritériá používané
na stanovenie našich lehôt uchovávania: (i) trvanie procesu podávania žiadostí; (ii) trvanie nášho
súčasného vzťahu s vami; (iii) právna povinnosť, ktorej podliehame; (iv) platné premlčacie lehoty,
súdne spory alebo vyšetrovania zo strany regulačných orgánov.
Osobné údaje pre neaktívne účty môžeme odstrániť z našej databázy v súlade s akýmikoľvek
platnými zákonnými alebo regulačnými povinnosťami. Spoločnosť Stanley Black & Decker môže
okrem toho kedykoľvek a bez udania dôvodu vymazať vaše osobné údaje (vrátane vášho
životopisu/resumé) z našej databázy. Preto si uschovajte svoju vlastnú kópiu osobných údajov, ktoré
ste nám poskytli.
6. Pasívne získavanie informácií: Súbory cookie a podobné technológie
Spolu s našimi poskytovateľmi používame „súbory cookie“ a podobné technológie na stránke Kariéra.
Viac informácií nájdete v našich zásadách používania súborov cookie a podobných technológií.
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7. Voľby a prístup
V závislosti od krajiny vášho bydliska môžete mať určité možnosti voľby a práva podľa rozhodného
práva. Môžu to byť práva na prístup, opravu, aktualizáciu, potlačenie, obmedzenie alebo vymazanie
osobných údajov alebo právo namietať proti spracovaniu osobných údajov. Ak sa zaregistrujete na
stránke Kariéra, môžete pristupovať, kontrolovať a meniť svoje osobné údaje, ktoré sú na nej
uložené, prihlásením sa na stránke Kariéra a aktualizáciou informácií o svojom účte. Ak chcete
zmeniť osobné údaje, ktoré ste už zadali na účely posúdenia vhodnosti na konkrétnu pozíciu,
aktualizujte svoj profil a znova odošlite svoju žiadosť o túto pozíciu.
Ak by ste si chceli uplatniť niektoré zo svojich práv alebo ak by ste chceli požiadať o získanie
elektronickej kópie vašich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (v rozsahu, v
akom vám toto právo na prenosnosť údajov poskytuje príslušný zákon), môžete nás kontaktovať
prostredníctvom: internetovéhoého formulára o ochrane údajov (onetrust.com) alebo na adrese
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s rozhodným právom.
Možno od vás budeme musieť požadovať ďalšie osobné údaje, aby sme overili vašu totožnosť a
ochránili vás pred podvodnými žiadosťami.
Ak sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame o váš súhlas, máte právo svoj súhlas
kedykoľvek odvolať. Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje
na účely náboru.
Upozorňujeme vás, že niektoré osobné údaje môžu byť vyňaté z takýchto požiadaviek v súlade s
platnými zákonmi o ochrane údajov alebo inými zákonmi a predpismi.
Podľa kalifornského práva majú žiadatelia, ktorí sú občanmi štátu Kalifornia, osobitné práva týkajúce
sa ich osobných údajov. Ďalšie informácie nájdete v našich dodatočných informáciách pre obyvateľov
štátu Kalifornia nižšie.
Vaše práva – občania EHP, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska
Ak sa nachádzate v jurisdikcii EHP, môžete mať nasledujúce práva na ochranu údajov:
●

právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o vás máme. Vždy, keď je to
možné, môžete pristupovať k svojim osobným údajom, aktualizovať ich alebo požiadať o ich
vymazanie priamo v sekcii nastavení svojho účtu. Ak tieto úkony nemôžete vykonať sami,
kontaktujte nás, aby sme vám pomohli.

●

Právo na opravu. Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo na ich
opravu.

●

Právo namietať. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.

●

Právo na obmedzenie. Máte právo požadovať, aby sme za určitých okolností obmedzili
spracúvanie vašich osobných údajov.

●

Právo na prenosnosť údajov. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás
evidujeme, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte.

●

Právo na odvolanie súhlasu. Máte tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak sme sa
opierali o váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

●

Právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov. Máte právo sťažovať sa orgánu na ochranu
údajov na naše získavanie a používanie vašich osobných údajov. Ak potrebujete ďalšie
informácie, obráťte sa na miestny orgán na ochranu údajov v EHP.
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8. Kontaktné informácie a sťažnosti dozornému orgánu
Ak by ste chceli podať sťažnosť na to, ako spoločnosť Stanley Black & Decker spracúva vaše osobné
údaje, môžete nás kontaktovať pomocou nášho internetového formulára o ochrane údajov
(onetrust.com) alebo na adrese PrivacyPolicyManager@sbdinc.com, alebo kontaktovaním
zodpovednej osoby v spoločnosti Stanley Black & Decker, ktorý má na starosti vašu krajinu alebo
región, ak je to vhodné, tu. Ak sa domnievate, že sme porušili niektoré z práv týkajúcich sa vašich
osobných údajov, môžete vzniesť námietky alebo podať sťažnosť dozornému orgánu alebo inému
regulačnému úradu vo vašej krajine alebo regióne. Zoznam dozorných orgánov v EHP je
k dispozícii tu.
9. Bezpečnosť
Používame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia určené na ochranu
osobných údajov v rámci našej organizácie. Bezpečnosť žiadneho systému prenosu alebo ukladania
dát však nie je možné zaručiť na sto percent. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša komunikácia
s našou spoločnosťou už nie je bezpečná, bezodkladne nám to oznámte podľa postupu uvedeného
v časti „Kontaktujte nás“.
Spoločnosť Stanley Black & Decker sa týmto v rozsahu povolenom platnými zákonmi zrieka
akejkoľvek zodpovednosti a zodpovednosti svojich pridružených spoločností a dodávateľov za
akékoľvek osobné informácie získané spoločnosťou SBD v súvislosti s vašou žiadosťou, ktoré sa
stratili, boli zneužité, nezákonne sprístupnené, zverejnené, zmenené alebo zničené, alebo ktoré nie
sú včas doručené na našu stránku Kariéra.
10. Automatické spracovanie
Môžeme použiť automatizované nástroje, ktoré nám pomôžu pri spracovaní a hodnotení žiadostí o
zamestnanie. Tieto nástroje využívajú komplexné algoritmy a technológiu strojového učenia na
pomoc pri nasledujúcich operáciách.
•

Minimálne požiadavky. Na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, používame
automatizované nástroje na určenie toho, či spĺňate minimálne požiadavky na pozíciu. Ak si
napríklad táto práca vyžaduje trojročnú prax pozícii vývojára softvéru, tieto nástroje budú
analyzovať výbery, ktoré vykonáte vo formulároch a ktoré odošlete prostredníctvom stránky
Kariéra, a/alebo slová a textové vzory získané v súvislosti s vašou žiadosťou, aby sa zistilo, či
tento typ praxe máte.

•

Rebríček pracovných pozícií. Používame automatizované nástroje na priradenie
percentuálnej hodnoty vašej žiadosti, ktorá zhodnotí, do akej miery sa vaša žiadosť zhoduje s
požiadavkami cieľovej roly. Naše nástroje sa pri priraďovaní týchto percentuálnych podielov
môžu opierať o niekoľko faktorov, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od pracovnej pozície. V
prípade niektorých pracovných miest môže mať konkrétna praktická skúsenosť väčší význam
ako certifikáty, zatiaľ čo pri iných to môže byť naopak. Na základe analýzy môžu naše
automatizované nástroje poskytnúť zamestnancovi spoločnosti Stanley Black & Decker
prehľad kandidátov, ktorí sú potenciálne kvalifikovaní na príslušnú pozíciu. Zamestnanec
spoločnosti Stanley Black & Decker potom tieto odporúčania posúdi a na základe našich
štandardných procesov kontaktuje a vypočuje kandidátov.

11. Právo vzťahujúce sa na žiadosť o zamestnanie
Materiály žiadosti vám umožňujú uchádzať sa o pracovné miesta po celom svete, čo je prínosom pre
centralizovanú globálnu náborovú funkciu spoločnosti Stanley Black & Decker. Táto stránka Kariéra je
prevádzkovaná zo Spojených štátov amerických. V súlade s tým budú všetky osobné informácie,
ktoré poskytnete na stránke Kariéra, získavané v Spojených štátoch amerických a budú podliehať
zákonom USA. Ak vaše osobné údaje sprístupňujeme pridruženej spoločnosti so sídlom v inej krajine
v postavení potenciálneho zamestnávateľa, táto pridružená spoločnosť bude s vašimi osobnými
údajmi zaobchádzať v súlade s týmto oznámením. Akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa prijímania do
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zamestnania alebo iné rozhodnutia týkajúce sa zamestnania prijme prijímajúca pobočka v súlade s
právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa bude pracovná pozícia nachádzať.
12. Deti
Stránka Kariéra je určená pre jednotlivcov, ktorí majú najmenej 18 rokov a nie je zameraná na deti
mladšie ako 18 rokov. Preto vedome nezískavame osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Ak
sa dozvieme, že sme náhodne získali osobné údaje osoby mladšej ako 18 rokov, podnikneme kroky
na čo najskoršie odstránenie takýchto informácií z našich záznamov.
13. Zmeny v oznámení
Toto oznámenie môžeme z času na čas zmeniť a doplniť. Ak tak urobíme, aktualizujeme dátum
„poslednej aktualizácie“, ktorý je uvedený vyššie, aby sme uviedli, kedy tieto zmeny nadobudnú
účinnosť. Na všetky informácie, ktoré sa získavajú prostredníctvom materiálov žiadosti, sa vzťahuje
oznámenie platné v čase, keď sa takéto informácie získavajú.
14. Kontaktujte nás
Ak máte otázky, požiadavky alebo sťažnosti, neváhajte nás kontaktovať vyplnením nášho
internetového formulára o ochrane údajov (onetrust.com) alebo e-mailom na adrese
PrivacyPolicyManager@sbdinc.com.
V prípade kandidáta so sídlom v EHP je prevádzkovateľom údajov subjekt spoločnosti SBD, u
ktorého ste sa uchádzali o prácu, a otázky, žiadosti alebo sťažnosti môžete adresovať na vyššie
uvedený e-mail.
Keďže e-mailová komunikácia nie je vždy zabezpečená, nezahŕňajte do svojich e-mailov informácie
o kreditných kartách ani iné citlivé informácie.
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Dodatočné informácie pre občanov Kalifornie
Toto oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje osobné informácie, ktoré získavame alebo
spracúvame o občanoch Kalifornie v súvislosti s materiálmi žiadosti a používaním našej stránky
Kariéra, spôsob nášho používania, sprístupňovania a ochrany týchto osobných údajov a uvádza
informácie o vašich právach vo vzťahu k vašim osobným údajom, ktoré získavame alebo
spracúvame.
Osobné údaje, ktoré získavame a sprístupňujeme, a na aký účel
Za posledných 12 mesiacov sme získali a/alebo sprístupnili nasledujúce osobné údaje návštevníkov
pri ich interakcii s našou stránkou Kariéra, ako je podrobne opísané vyššie v nasledujúcich častiach:
•

Informácie získané alebo prijaté od vás;

•

Informácie získavané pomocou súborov cookie a iných webových technológií;

•

informácie získané z iných zdrojov.

V posledných 12 mesiacoch sme sprístupnili vyššie uvedené informácie kategóriám tretích strán,
ktoré sú uvedené vyššie v častiach s názvom:
•

Informácie sprístupňované s cieľom poskytovať naše služby;

•

Informácie sprístupňované našim poskytovateľom služieb;

•

Informácie zverejnené v súvislosti s obchodnými transakciami;

•

Informácie sprístupňované tretím stranám na účely uvádzania ich výrobkov alebo služieb na
trh;

•

Informácie zverejnené na účely našej ochrany a ochrany ostatných.

Vaše osobné údaje používame na rôzne účely uvedené v časti s názvom „Použitie informácií“
Zákon Shine the Light: Podľa kalifornského občianskeho zákonníka, oddiel 1798.83, môžete
každoročne požadovať informácie týkajúce sa zverejnenia vašich osobných údajov tretím stranám na
účely ich priameho marketingu. Osobné údaje nesprístupňujeme tretím stranám na účely ich
priameho marketingu.
Osobné údaje, ktoré získavame a sprístupňujeme, a na aký účel
V uplynulých 12 mesiacoch sme od kandidátov, ktorí poskytli materiály žiadosti, získali alebo sme
sprístupnili nasledujúce citlivé osobné informácie (ako ich definuje CPRA),
•

rasa;

•

náboženstvo;

•

etnická príslušnosť;

•

národnosť alebo štátna príslušnosť;

•

sexuálny život alebo praktiky alebo sexuálna orientácia;

•

lekárske alebo zdravotné informácie (vrátane zdravotného postihnutia);

•

genetické alebo biometrické informácie;

•

biometrické šablóny;

•

politické alebo filozofické presvedčenie;
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•

členstvo v politickej strane alebo v odboroch;

•

finančné údaje a údaje o bankových účtoch a

•

presné informácie o polohe.

Tieto citlivé osobné údaje môžeme použiť na účely vykonávania služieb v záujme nášho podnikania,
poskytovania služieb podľa vašej požiadavky a zaistenia bezpečnosti a integrity nášho podnikania,
infraštruktúry a jednotlivcov, s ktorými sme v kontakte. Patrí sem okrem iného prijímanie a
spracovanie vašej žiadosti o zamestnanie, hodnotenie vašej vhodnosti na pozíciu (pozície), o ktorú sa
uchádzate, vykonávanie previerok spoľahlivosti, analýza a monitorovanie rozmanitosti, predloženie
ponuky (na základe nášho uváženia), plnenie administratívnych funkcií, dodržiavanie zákonov,
právnych postupov alebo požiadaviek štátnych alebo regulačných orgánov a uplatňovanie alebo
obhajoba právnych nárokov.
Vaše práva ako občana Kalifornie
Podľa kalifornského práva majú žiadatelia, ktorí sú občanmi Kalifornie, osobitné práva týkajúce sa ich
osobných údajov. Tieto práva podliehajú určitým výnimkám opísaným nižšie. V prípade potreby
odpovieme na väčšinu žiadostí do 45 dní, pokiaľ nebude primerane potrebné predĺžiť čas potrebný na
odpoveď.
Právo na opravu nepresných informácií
Máte právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek nepresné osobné údaje o vás, s prihliadnutím na
charakter osobných informácií a účely ich spracovania. Po prijatí takejto žiadosti vynaložíme
komerčne primerané úsilie na opravu nepresných osobných informácií.
Právo na zverejnenie informácií
Máte právo požadovať, aby sme zverejnili konkrétne osobné informácie, ktoré sme o vás získali, ako
napríklad:
•

kategórie osobných informácií, ktoré spoločnosť SBD o vás získala za
posledných 12 mesiacov;

•

kategórie zdrojov osobných informácií, ktoré spoločnosť SBD o vás získala za
posledných 12 mesiacov;

•

obchodný alebo komerčný účel spoločnosti SBD na získavanie týchto
osobných informácií;

•

kategórie tretích strán, ktorým spoločnosť SBD sprístupňuje tieto osobné
informácie;

•

konkrétne osobné informácie, ktoré o vás spoločnosť SBD získala;

•

ak spoločnosť SBD poskytla vaše informácie tretej strane na obchodné účely,
zoznam typov osobných informácií, ktoré dostala každá kategória príjemcov.

Právo obmedziť naše používanie vašich citlivých osobných informácií
Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme obmedzili používanie vašich citlivých osobných informácií
na rozsah potrebný na poskytovanie služieb (t. j. spracovanie vašej žiadosti). V prípade, že o to
požiadate, nebudeme bez vášho súhlasu vaše citlivé osobné informácie inak spracúvať,
sprístupňovať ani používať.
Právo na odstúpenie od predaja alebo sprístupnenie osobných informácií

DCACTIVE-68890236.2

11

Máte právo odhlásiť sa z predaja alebo sprístupňovania vašich osobných informácií na účely
kontextovej reklamy.
Vaše osobné informácie nepredávame ani nesprístupňujeme, a preto vám neposkytujeme žiadny
mechanizmus na uplatnenie práva na odstúpenie.
Právo na nediskrimináciu
Máte právo nebyť diskriminovaný za uplatňovanie vašich vyššie popísaných práv na ochranu
osobných informácií v štáte Kalifornia.
Právo na vymazanie osobných informácií
Máte právo požadovať, aby sme odstránili všetky vaše osobné informácie, ktoré sme od vás získali a
uchovali, s určitými výnimkami. Po prijatí overenej žiadosti o vymazanie vašich osobných informácií
tak urobíme, pokiaľ zákon nepovoľuje inak.
Ako uplatniť tieto práva
Môžete nám zaslať overiteľnú žiadosť spotrebiteľa o zverejnenie alebo vymazanie osobných
informácií kliknutím sem: Internetový formulár na ochranu osobných údajov (onetrust.com).
Môžete nám tiež zavolať na číslo +1 (888) 997- 6648 alebo nás kontaktovať metódami uvedenými v
časti s názvom „Kontaktujte nás“ vyššie.
V záujme ochrany vášho súkromia a bezpečnosti vašich informácií požiadavky spotrebiteľov
overujeme. Všetky ďalšie informácie, ktoré poskytnete, sa použijú len na overenie vašej totožnosti a
na žiadny iný účel.
Môžete určiť oprávneného zástupcu, ktorý bude vo vašom mene podávať žiadosti. Oprávnenému
zástupcovi musíte poskytnúť písomné povolenie na odoslanie žiadosti vo vašom mene, pričom
môžeme požadovať, aby ste overili svoju totožnosť priamo u nás. Oprávnený zástupca, ktorému bola
udelená plná moc podľa odsekov 4000 - 4465 Dedičského kódexu, môže tiež podať žiadosť vo vašom
mene.
Oprávnení zástupcovia
Ak chcete podať žiadosť ako oprávnený zástupca v mene občana štátu Kalifornia, môžete použiť
vyššie uvedené metódy odosielania. V rámci nášho procesu overovania vás môžeme požiadať o
poskytnutie prípadného dôkazu o vašom postavení ako oprávneného zástupcu. Od jednotlivca, v
mene ktorého podávate žiadosť, môžeme okrem toho požadovať overenie jeho totožnosti alebo
vášho súhlasu s odoslaním žiadosti.
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