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Ve společnosti BNP Paribas S.A., registrační číslo 662042449 RCS Paris, se sídlem 75009
Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francouzská republika, jednající v České republice
prostřednictvím svého odštěpného závodu BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika, IČO
06325416, se sídlem Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika,
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78303
(dále jen „BNPP“) bereme ohled na důležitost ochrany osobních údajů a usilujeme o to,
abychom dodržovali nejvyšší standardy pro zpracování osobních údajů na základě českých a
evropských právních předpisů. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení“)
jsme připravili, abychom vás informovali o tom, jak bude BNPP používat údaje, které jí
poskytnete prostřednictvím e-mailu nebo jakkoli jinak v souvislosti se svou žádostí o
zaměstnání nebo při hledání zaměstnání.
Při čtení tohoto Oznámení prosím nezapomínejte, že „Osobními údaji“ (v tomto Oznámení také
jako „Údaje“ nebo „vaše Údaje“) se rozumí jakákoli informace nebo soubor informací, jejichž
pomocí jsme schopni vás přímo či nepřímo osobně identifikovat, zejména s odkazem na
identifikační znak, např. jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo apod.
V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů odkazují slova „my“ nebo „naše“ na správce
vašich Osobních údajů podle tohoto Oznámení, kterým je společnost BNP Paribas S.A.,
registrační číslo 662042449 RCS Paris, se sídlem 75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens,
Francouzská republika, jednající v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu
BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika, IČ 06325416, se sídlem Ovocný trh 1096/8,
Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, kontaktní osobou je paní Ilona Kohoutová, HR a
Office Manager, která vám může nabídnout pracovní pozici nebo která jinak rozhoduje o tom,
které vaše Údaje se shromažďují a jak se používají.
V souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů platnými v České republice vás
žádáme, abyste si toto Oznámení celé přečetli. Ohledně shromažďování a zpracovávání
určitých typů vašich Údajů vás dále můžeme požádat o výslovný souhlas, jak je uvedeno v
tomto Oznámení níže.
JAKÉ TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ BUDEME ZPRACOVÁVAT
Toto Oznámení se týká veškerých Údajů, které se rozhodnete poskytnout nebo jsou od vás
vyžadovány v souvislosti s žádostí o konkrétní pracovní pozici. Tyto údaje mimo jiné zahrnují:
a. Identifikační údaje: jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo jiné kontaktní údaje,
b. Údaje související s žádostí o zaměstnání: životopis, průvodní dopis, předchozí pracovní
zkušenosti, vzdělání, dodatečnou kvalifikaci, případně jiné údaje ohledně vaší odborné
způsobilosti a praxe, vzdělání, doplňkových schopností a dovedností, odborného zájmu
apod., které nám během výběrového řízení předložíte k posouzení,

c.

Podobu: U účastníků výběrového řízení nepožadujeme, aby k podkladům pro žádost o
zaměstnání přikládali i fotografie. Je čistě na vás, zda chcete takové Údaje dobrovolně
poskytnout,

d. Identifikaci pracovních a osobních požadavků: typ zaměstnání, které hledáte,
požadovaná mzda, ochota se přemisťovat, případně jiné požadavky na zaměstnání,
které se nám rozhodnete dobrovolně sdělit,
e. Záznamy v rejstříku trestů a sankčních seznamech: Od uchazečů, kterým zašleme
pracovní nabídku, budeme požadovat k nahlédnutí aktuální výpis z rejstříku trestů a
budeme o nich zpracovávat Údaje v rozsahu jméno, datum a místo narození, státní
příslušnost a daňový domicil pro účely nezbytné kontroly sankčních seznamů.
POZNÁMKA: BNPP v souladu s vnitřními předpisy není oprávněna zaměstnávat
zaměstnance, kterého se jakýmkoliv způsobem týká hospodářská nebo obchodní
sankce nebo vůči němuž byla stanovena omezující opatření, která byla vykonána,
uložena nebo prosazena Ministerstvem financí Spojených států amerických – Úřadem
pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), Ministerstvem zahraničí Spojených států
amerických, Radou bezpečnosti OSN, Evropskou unií a/nebo jinou příslušnou institucí
na základě relevantních sankčních seznamů (dále jen "sankční seznamy"). Pro více
informací prosím zašlete žádost na kontaktní údaje uvedené v části JAK NÁS
KONTAKTOVAT?
f.

Osoby poskytující reference: Dopisy s referencemi, jména a kontaktní údaje na osoby,
které je poskytují.
POZNÁMKA: Pokud se rozhodnete připojit ke své žádosti o zaměstnání reference, je vaší
povinností před tím, než nám sdělíte Údaje osob poskytujících reference, získat jejich
souhlas a informovat je, za jakým účelem mohou být jejich Údaje námi zpracovávány
(na základě tohoto Oznámení).
Osoby poskytující vaše reference nebudeme kontaktovat přímo, pokud nám s tímto
postupem nedáte výslovný souhlas, který Vám na vyžádání poskytneme.

g. Zvláštní kategorie Údajů: Tyto Údaje představují jakékoli informace, které vypovídají
o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či
filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje
pro účely jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či
o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.
U účastníků výběrového řízení nepožadujeme, aby k podkladům pro žádost o
zaměstnání přikládali jakékoliv zvláštní kategorie Údajů. Tyto Údaje prosím
neuvádějte.
V omezených případech vás můžeme požádat o poskytnutí Údajů ohledně vašeho
zdravotního stavu, avšak pouze tehdy, kdy je to výslovně vyžadováno právními
předpisy pro konkrétní pozici, na kterou se hlásíte. V takovém případě budou informace
o tomto požadavku a zákonné důvody, na základě nichž tyto údaje budeme
shromažďovat, výslovně uvedeny v pracovní nabídce.
a
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h. jakékoli jiné informace, které se rozhodnete s námi dobrovolně sdílet: koníčky, zájmy,
profesní plány, jak jste se o pracovní nabídce dozvěděli, jaká je vaše motivace pro
žádost o zaměstnání u nás apod.
Můžete si zvolit, jaké typy informací v rámci své žádosti o zaměstnání poskytnete. Pro
posouzení vaší žádosti o zaměstnání na konkrétní pozici je zpravidla nezbytně nutné
poskytnout informace uvedené pod písm. a), b) a d). V případě, že se rozhodnete tyto Údaje
neposkytnout, je možné, že vaši žádost nebudeme moci dále zpracovávat.
V některých případech může pracovní nabídka uvádět dodatečné kategorie Údajů požadované
pro konkrétní pozici (viz písm. e) a f) výše). V takovém případě bude poskytnutí takových
informací také považováno za povinné (znovu si prosím pročtěte pracovní nabídku).
Poskytnutí jakýchkoli dalších informací bude záležet výhradně na vás a bude na něj nahlíženo
jako na dobrovolné.
Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že budete na pracovní pozici, na kterou jste se hlásili,
vybráni, budou výše uvedené kategorie Údajů dále tvořit součást vaší pracovní složky
(dokumentace) u BNPP (více informací získáte při nástupu do zaměstnání).
Dále vás v průběhu řízení či pohovorů můžeme požádat o souhlas, než získáme další
informace od třetích osob (např. bývalých zaměstnavatelů kvůli referencím poskytovaným v
souladu s platnými právními předpisy apod.), nebo vás v případech, kdy to právní předpisy
vyžadují, upozorníme, že jsme tyto údaje od třetích osob získali.
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Veškeré Údaje, které nám poskytnete během výběrového řízení, budou zpracovávány pouze za
účelem přezkoumání a posouzení vaší způsobilosti jako uchazeče o konkrétní pracovní pozici a
také za účelem dodržování právních a vnitřních předpisů, zejména abychom mohli:
•

posoudit vaše dovednosti, předpoklady a zájmy ve vztahu k našim pracovním
příležitostem, udržovat náš vztah během výběrového řízení, volat vám a zvát vás na
pohovory, dojednávat s vámi nabídky a podmínky zaměstnání apod.,

•

ověřit vámi poskytnuté informace, provést kontroly dodržování našich vnitřních předpisů
a prověrky střetu zájmů (tzv. conflict checks) a prověřit vaše reference / dosavadní
vzdělání a praxi (je-li to nutné v souladu s právními předpisy nebo s vaším výslovným
souhlasem),

•

s vámi komunikovat a upozornit vás na jiné pracovní příležitosti (máme-li váš souhlas
se zařazením do naší databáze talentů, viz níže),

•

zabezpečit a chránit naši společnost, počítačové sítě a informace o společnosti,

•

zlepšovat náš proces výběrového řízení,

•

vykonávat nebo obhajovat právní nároky v případných soudních, správních či jiných
právních řízeních, a

•

zajistit prověrky sankčních seznamů nebo "black listů" v nezbytném rozsahu.
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Kdybychom v budoucnu potřebovali zpracovávat vaše osobní údaje za jiným účelem než za
účely uvedenými výše, budeme vás o tomto účelu informovat a poskytneme vám i veškeré další
příslušné informace. V nezbytných případech si před zpracováváním vašich Údajů za jiným
účelem můžeme vyžádat váš souhlas.
Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že budete na pracovní pozici, na kterou jste se hlásili,
vybráni, budou výše uvedené kategorie Údajů dále zpracovávány pro účely zaměstnání (více
informací získáte při nástupu do zaměstnání).
PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ
Abychom mohli zpracovávat vaše Údaje v rámci našich výběrových řízení, odkazujeme se na
různé právní základy, včetně:
•

vašeho souhlasu pro BNPP zpracovávat veškeré Údaje poskytnuté ve Vašem
životopise a související dokumentaci, který jste nám poskytli vaším rozhodnutím
ucházet se o naši pracovní nabídku a zaslat nám svůj životopis a související
dokumentaci po přečtení tohoto Oznámení a/nebo

•

potřeby navázat s vámi smluvní vztah nebo v tomto směru učinit na vaši žádost
opatření a/nebo

•

naší potřeby splňovat zákonné povinnosti týkající se výběrových řízení a/nebo našeho
regulovaného typu obchodní činnosti a/nebo

•

potřeby prosazování našich oprávněných zájmů, včetně:
- zajištění, že naše společnost, počítačové sítě a informace jsou zabezpečené,
- správy a obecného řízení podniku v rámci Společnosti a napříč BNPP, a
- ochrany našich zájmů a práv v případě vyšetřovaného, domnělého či skutečného
porušení právních předpisů.

•

vašeho zvláštního souhlasu (pouze v případě, že ho právní předpisy vyžadují nebo
připouštějí).

POZNÁMKA: V případě, že jsme odkázáni na váš souhlas jako na právní základ pro
zpracovávání vašich Údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat tak, že nám odešlete Žádost o
odvolání na tuto e-mailovou adresu cz.hr.info.gdpr@bnpparibas.com (viz oddíl KONTAKTUJTE
NÁS). Jakmile obdržíme vaši Žádost o odvolání, veškeré Údaje zpracovávané na základě vámi
uděleného souhlasu, ke kterým se vaše odvolání tohoto souhlasu vztahuje, budou z našich
spisů a záznamů vymazány. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Více informací naleznete v
našich Zásadách ochrany soukromí http://www.bnpparibas.cz/en/gdpr/.
PROVĚRKY DOSAVADNÍHO VZDĚLÁNÍ A PRAXE
Vzhledem k obchodní činnosti BNPP je možné, že na určitou pozici bude třeba provést
dodatečné prověrky dosavadního vzdělání a praxe, abychom dodrželi zákonné a vnitřní
předpisy a postupy k omezení možnosti střetu zájmů a ověřili vaši způsobilost pro práci u
BNPP.
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V tomto ohledu o vás můžeme shromažďovat další údaje z platforem profesních sociálních
médií, kde máte veřejný profil (např. LinkedIn), avšak jen v rozsahu odpovídajícímu pracovní
pozici, o kterou se ucházíte.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ
Automatizované rozhodování, včetně profilování, během výběrového řízení u uchazečů
neuplatňujeme.
JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?
Rádi bychom si vaše Údaje ponechali, dokud nebude naše pracovní pozice obsazena.
Nedokážeme přesně odhadnout, jak dlouho bude výběrové řízení trvat, ale předpokládáme, že
tato doba nepřekročí 5-6 měsíců a že Údaje přestaneme zpracovávat pro účely daného
výběrového řízení nejpozději poté, co skončí zkušební doba (3 měsíce) uchazeče, který
nastoupil do zaměstnaneckého poměru.
Až tato doba skončí, budeme uchovávat vaše Údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu pro
účely výkonu nebo obhajoby právních nároků v případných soudních, správních či jiných
právních řízeních, a to po dobu maximálně 4 let. Veškeré vaše další Údaje, které jste nám
během výběrového řízení poskytli, vymažeme, ledaže byste nám dali svůj souhlas, abychom si
vaše Údaje ponechali v databázi pro budoucí výběrová řízení. V takovém případě si prosím
pročtěte a vyplňte vzorový souhlas, který vám na vyžádání poskytneme:
Vezměte prosím na vědomí, že v případě, že budete na pracovní pozici, na kterou jste se hlásili,
vybráni, budou výše uvedené kategorie Údajů dále zpracovávány jako součást vaší osobní
složky (dokumentace) u BNPP. Základem pro takové zpracovávání je oprávněný zájem BNPP
mít vaši osobní složku doplněnou o Údaje získané během výběrového řízení (více informací
získáte při nástupu do zaměstnání).
PRÁVA, KTERÁ MÁTE JAKO SUBJEKT ÚDAJŮ
V souvislosti s vašimi Údaji poskytnutými pro účely výběrového řízení máte právo požádat
BNPP o přístup k Údajům či jejich určitým kategoriím, jejich opravu a/nebo výmaz, nebo
omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
Dále máte právo vznést kdykoli námitku, z důvodů souvisejících s konkrétní situací, vůči
zpracování jakékoliv kategorie vašich Údajů, které zakládáme na našem oprávněném zájmu
(viz oddíl PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ výše). V takovém případě dále vaše
Údaje zpracovávat nebudeme, pokud vám nepředložíme přesvědčivé oprávněné důvody, které
mohou další takové zpracovávání odůvodnit.
Pro uplatnění vašich práv v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU
2016/679 (dále jen „GDPR“) můžete odeslat písemnou žádost opatřenou datem a vaším
podpisem na následující adresu: BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika, k rukám
Pověřence pro ochranu osobních údajů, Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, Česká republika
a/nebo prostřednictvím e-mailu na adresu: cz.hr.info.gdpr@bnpparibas.com.
Vaše žádost bude posouzena a v souladu s GDPR obdržíte odpověď do jednoho měsíce.

5

Další informace o vašich právech a jak je uplatnit – viz naše Zásady ochrany soukromí, které
jsou k dispozici zde http://www.bnpparibas.cz/en/gdpr/.
PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM A JEJICH ZVEŘEJNĚNÍ
K vašim Údajům bude mít přístup personální oddělení BNPP (a příslušní manažeři zapojení do
daného výběrového řízení) pro výše uvedené účely. V případě, že jsou do výběrového řízení
zapojeny třetí osoby (jako např. HR konzultanti), budou k vašim Údajům mít přístup pouze ty
osoby, které je potřebují znát, a budou vázány podmínkami mlčenlivosti a tímto Oznámením.
S ohledem na činnost Společnosti a naši příslušnost ke skupině BNP Paribas mohou být
některé Údaje, které během výběrového řízení shromažďujeme, zpřístupněny jiným členům
skupiny BNP Paribas, smluvním partnerům (poskytovatelům služeb, jako např. personálním
agenturám), kteří pracují jménem BNPP nebo skupiny BNP Paribas, a také předávány z České
republiky do jiných zemí, včetně zemí mimo EU, je-li to pro daný účel nutné.
Seznam třetích osob, kterým mohou být Údaje zpřístupněny, je k dispozici na vyžádání. V tomto
ohledu přijala BNPP v souladu se zákonnými ustanoveními přiměřená ochranná opatření, aby
zajistila, že tyto třetí osoby, označované také jako „Zpracovatel/é údajů“, plní své povinnosti
ohledně ochrany vašich Údajů a také zavedli přiměřená technická a organizační opatření za
účelem zabezpečení vašich Údajů. Zpracovatelé údajů mají tytéž povinnosti chránit vaše Údaje
v souladu s GDPR jako BNPP.
PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ
Jakékoli předávání vašich Údajů výše zmíněným Zpracovatelům údajů bude prováděno pouze
za předpokladu, že budou splněny bezpečnostní a jiné regulační požadavky, které ukládají
české a evropské právní předpisy. V případě, že rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních
údajů vydané Evropskou komisí neschválí určitý stát mimo Evropskou unii, bude předávání
údajů do těchto zemí prováděno pouze na základě zavedených standardních smluvních
doložek, schválených Evropskou komisí (k dispozici zde: https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-thirdcountries_en)
JAK VAŠE ÚDAJE ZABEZPEČÍME?
Jsme si vědomi naší odpovědnosti chránit informace, které nám poskytnete. BNPP přijímá
vhodná technická, organizační a právní opatření za účelem ochrany informací souvisejících se
žádostí o zaměstnání, včetně bezpečných serverů, firewallů a kódování údajů uvedených v
žádosti. Další informace o našich bezpečnostních opatřeních najdete v našich Zásadách
ochrany soukromí, které jsou k dispozici zde http://www.bnpparibas.cz/en/gdpr/.
KONTAKTUJTE NÁS
Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli dotazy ohledně našeho Oznámení o ochraně osobních
údajů, nebo pokud si chcete vyžádat kopii svých Údajů nebo ke svým údajům získat přístup,
vymazat je, opravit či aktualizovat, případně odvolat svůj souhlas se zpracováním svých
osobních Údajů nebo některých kategorií údajů (viz výše), případně se můžete s jakoukoli
žádostí související se zabezpečením a ochranou Údajů obrátit na Pověřence pro ochranu
osobních údajů na:
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BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika, k rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů,
Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, Česká republika, nebo cz.hr.info.gdpr@bnpparibas.com.
STÍŽNOSTI PODANÉ MÍSTNÍM ÚŘADŮM
Dále máte právo podat stížnost u vnitrostátního dozorového úřadu zabývajícího se zpracováním
osobních údajů nebo na jiné právní kroky v souladu s GDPR.
Budete-li tedy nespokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše Údaje, nebo s odpovědí,
kterou jste obdrželi na základě vaší žádosti, máte právo podat formální stížnost u českého
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně formálních požadavků najdete na
webových stránkách UOOU: https://www.uoou.cz/ a kontaktní údaje pro podání žádosti jsou:
ADRESÁT: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká
republika
TELEFONNÍ ČÍSLO: +420 234 665 111
E-MAIL: posta@uoou.cz
DATOVÁ SCHRÁNKA: qkbaa2n
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