Zásady ochrany soukromí uchazeče o zaměstnání
Zpracování vašich osobních údajů – hlavní body
Jaké kategorie osobních údajů o vás shromažďuje společnost CCS Slovenská spoločnosť pre platobné
karty s.r.o., se sídlem Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov 821 04, která je členem skupiny Fleetcor
Group (dále „CCS“), a z jakých důvodů tak činí?
„Osobní údaje“ znamenají jakékoliv informace týkající se vás. V průběhu procesu přijímání do zaměstnání CCS
shromažďuje, zpracovává a používá vaše údaje pro řadu účelů. Například:
Jaké osobní údaje?
 Identifikační údaje
 Kontaktní údaje
 Údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech
 Jiné údaje spojené s žádostí o zaměstnání
(např. informace obsažené ve vašem CV a
získané od personální agentury)
 Informace shromážděné v rámci procesu
pohovorů s vámi
 Informace získané v rámci prověrky uchazeče
o zaměstnání

Proč?
 Abychom zpracovali vaši žádost
 Abychom určili vaši způsobilost pro pozici, o kterou
jste se ucházeli
 Abychom mohli v rámci vaší žádosti provést
prověrku spolehlivosti
 Abychom s vámi komunikovali o budoucích
příležitostech zaměstnání
 Abychom splnili požadavky právních předpisů a
naše závazky
 Abychom mohli komunikovat s vámi, zaměstnanci
CCS a třetími stranami
 Abychom splnili naše finanční závazky a závazky v
oblasti regulace

Je důležité vědět, že CCS může také potřebovat zpracovávat citlivé osobní údaje o vás, jako jsou např. lékařské
údaje, údaje o zdravotním stavu a údaje týkající se rasového a etnického původu.
Více informací o tom, jaké údaje CCS zpracovává a proč, naleznete v plném znění Zásad ochrany
soukromí uchazeče o zaměstnání, jejichž kopii naleznete zde.
S kým může CCS sdílet vaše osobní údaje a co se stane, pokud dojde k jejich převodu mimo vaši zemi?
Jak víte, jsme součástí globální skupiny FLEETCOR – a subjekty napříč sítí FLEETCOR se podílejí na
zpracování osobních údajů. Také můžeme potřebovat převádět vaše údaje na jiné třetí strany, např. na
potenciální obchodní partnery, nabývající subjekty, dodavatele, zákazníky nebo subjekty veřejné správy. Naší
politikou je omezit přístup k těmto údajům na co nejmenší možný počet subjektů. Pokud potřebujeme převádět
údaje mimo vaši zemi, přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že budou vaše údaje adekvátně
chráněny v souladu se všemi právními závazky.
Více informací o tom, s kým sdílíme vaše údaje a jaké kroky činíme, abychom je ochránili, naleznete
zde.
Po jak dlouhou dobu si CCS ponechá mé osobní údaje?
Neponecháme si je déle, než je budeme potřebovat, a to abychom splnili požadavky právních předpisů nebo
abychom zajistili, že splníme své závazky vůči vám nebo třetím stranám. Více informací naleznete zde.
Jaká práva mám ve vztahu ke svým osobním údajům?
Ve vztahu ke svým údajům máte řadu práv. Tato práva zahrnují právo přístupu k vašim údajům, právo na opravu
nebo vymazání údajů, stejně jako více technická práva na omezení způsobu, jakým údaje zpracováváme a
právo na převod vašich údajů.
Vaše práva jsou důležitá a jsou podrobně vymezena zde.
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Koho mohu kontaktovat, pokud mám nějaké dotazy?
Pokud máte jakékoliv připomínky nebo dotazy ohledně svých osobních údajů, kontaktujte prosím našeho
pověřence pro ochranu osobních údajů poštou na adrese CCS, Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov 821 04
nebo e-mailem na adrese dpo@fleetcor.sk.

Strana 2 z 9 – v20181105

Zásady ochrany soukromí uchazeče o zaměstnání (plné znění)
FLEETCOR připravil tyto zásady ochrany soukromí uchazeče o zaměstnání („zásady“) pro uchazeče o
zaměstnání na pozicích ve společnostech skupiny FLEETCOR.
Pokud v tomto dokumentu používáme výrazy „FLEETCOR“ nebo „my“, máme na mysli subjekt skupiny
FLEETCOR, u kterého se ucházíte o zaměstnání. Dále uvidíte řadu odkazů na „skupinu FLEETCOR“, která
zahrnuje globálně všechny jiné členské subjekty patřící do skupiny FLEETCOR. V průběhu času může z naší
strany dojít k aktualizaci tohoto dokumentu, např. pokud budeme zavádět nové systémy nebo procesy, které
zahrnují užívání osobních údajů.
V souvislostí s vaší žádostí musíme zpracovávat vaše osobní údaje. Myslíme si, že je velmi důležité, abyste
rozuměli tomu, jak vaše osobní údaje zpracováváme, přičemž naše závazky v tomto ohledu bereme velmi
vážně. Účelem těchto zásad je proto poskytnout vám informace o tom, jak FLEETCOR shromažďuje,
zpracovává, uchovává a jinak používá informace o vás, a o tom, jaká máte práva ve vztahu k těmto informacím.
FLEETCOR potřebuje zpracovávat vaše osobní údaje tak, aby to umožnilo zpracovat vaši žádost o zaměstnání.
Existují také zákonné požadavky, které musíme splnit ve vztahu k vaší žádosti o zaměstnání. Pokud bychom
nemohli provádět zpracování údajů, které je popsáno v těchto zásadách, je možné, že nebudeme moci
zpracovat vaši žádost o zaměstnání. Samozřejmě doufáme, že k něčemu takovému nikdy nedojde – jde
jednoduše o informaci, kterou jsme vám povinni poskytnout v rámci těchto zásad.
Za určitých okolností potřebujeme požádat o váš výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů
určitým způsobem, jako např. za účelem provádění prověrky spolehlivosti uchazeče předtím, než u nás
nastoupíte do zaměstnání, abychom příslušným třetím stranám umožnili uvolnit v rámci těchto prověrek
informace o vás. Podepište a vyplňte prosím formulář souhlasu na konci těchto zásad, čímž potvrdíte svůj
souhlas s tím, abychom zpracovávali vaše údaje za účelem provedení uvedených prověrek spolehlivosti.
Přestože vyžadujeme váš souhlas ve vztahu k určitým prověrkám, chtěli bychom upozornit, že ve většině
případů budeme zpracovávat vaše osobní údaje z důvodů uvedených v těchto zásadách, aniž by bylo třeba
nebo nutné poskytnutí vašeho souhlasu jako právního základu pro zpracování vašich osobních údajů.
Tyto zásady na určitých místech odkazují na GDPR – jde o odkazy na obecné nařízení Evropské unie o ochraně
osobních údajů, což je závazné nařízení EU upravující vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům a to, jak
by měly organizace údaje chránit.

Rejstřík
Abychom vám pomohli rychle nalézt informace ohledně konkrétních otázek, které můžete mít, vytvořili jsme
níže rejstřík otázek. Stačí kliknout na otázku, na kterou potřebujete odpověď, a budete přesměrováni do
příslušného oddílu zásad:
Jaké kategorie osobních údajů o mně FLEETCOR shromažďuje? .............................................................. 4
Rozumím – ale s kým může FLEETCOR sdílet mé osobní údaje? ............................................................... 6
Po jak dlouhou dobu si FLEETCOR ponechá mé osobní údaje? ................................................................. 7
Jaká práva mám ve vztahu ke svým osobním údajům? ................................................................................ 8
Koho mohu ohledně této problematiky kontaktovat? ................................................................................... 8
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Jaké kategorie osobních údajů o mně FLEETCOR shromažďuje?
„Osobní údaje“ znamenají jakékoliv informace týkající se vás. FLEETCOR bude shromažďovat, zpracovávat
a používat následující kategorie a typy osobních údajů o vás:








identifikační údaje, jako je např. vaše jméno, datum narození, státní občanství, audio a vizuální data
(např. video záznamy z pohovorů) a účet na sociálních médiích;
kontaktní údaje, jako je např. vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
vzdělání a pracovní zkušenosti, jako jsou např. kontaktní údaje na vašeho současného/bývalého
zaměstnavatele, informace o vašem vzdělání a kvalifikaci, vašich pracovních a jiných zkušenostech;
jiné údaje týkající se žádosti, jako jsou např. předchozí žádosti podané ve vztahu k subjektu skupiny
FLEETCOR, informace zahrnuté ve vaší žádosti o zaměstnání / životopisu, informace o dovednostech,
koníčcích a zájmech, podrobnostech o opuštění zaměstnání (z důvodu mateřství / propuštění /
dlouhodobých absencí);
informace shromážděné v rámci přijímacích pohovorů, jako jsou např. poznámky zapsané v
průběhu pohovoru nebo informace poskytnuté od personálních agentur;
informace z prověrky spolehlivosti, jako jsou např. informace získané prostřednictvím prověrky a
potvrzení vašeho vzdělání a informací o vaší pracovní historii.

Souhrnně „údaje o uchazeči“. To zahrnuje informace, které můžeme shromáždit prostřednictvím vašeho účtu
na síti LinkedIn.
Kromě shromažďování, zpracovávání a používání údajů o uchazeči FLEETCOR shromažďuje, zpracovává a
používá následující zvláštní kategorie osobních údajů o vás, které popisujeme jako „citlivé údaje o uchazeči“:



údaje o zdravotním stavu a lékařské údaje, jako jsou např. informace o zdravotním postižení; a
údaje o rasovém nebo etnickém původu.

Proč potřebuje FLEETCOR shromažďovat, zpracovávat a používat mé údaje o uchazeči a citlivé údaje
o uchazeči a na jakém právním základě tak činí?
Shromažďujeme a používáme údaje o uchazeči a citlivé údaje o uchazeči z řady důvodů spojených se
zpracováním vaší žádosti o zaměstnání u nás („účely zpracování“). Nicméně můžeme shromažďovat a
používat tyto údaje pouze za předpokladu, že máme platný právní základ, abychom tak mohli činit, přičemž
máme povinnost vysvětlit vám různé právní základy, na které se spoléháme.
Abychom vám poskytli ucelený obraz, vymezili jsme každý z důvodů, proč shromažďujeme a používáme údaje
o uchazeči, tj. účely zpracování, a zmapovali jsme je proti různým právním základům, které nám toto zpracování
umožňují. Uvědomujeme si, že jde o hodně informací k zapamatování, proto buďte prosím trpěliví:
Účely zpracování

Právní základy

1. Správa a zpracování vaší žádosti (včetně
zpracování nabídky zaměstnání, pokud budete
úspěšní),
včetně
identifikačních
údajů,
kontaktních údajů, informací o vaší kvalifikaci a
pracovní historii a informací získaných při
pohovoru a obsažených ve vašem životopisu.

Účely zpracování 1 až 3:

2. Určení vaší způsobilosti pro pozici, o kterou
jste žádali, a pro jakékoliv budoucí volné
pozice, včetně identifikačních údajů, kontaktních
údajů,
informací
o
vašich
pracovních
zkušenostech a vzdělání, informací získaných v



nezbytnost pro plnění smlouvy s vámi
jako subjektem údajů;



legitimní zájmy
FLEETCOR;



splnění právních povinností, které
FLEETCOR má z hlediska pracovního
práva; a

subjektu

skupiny
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průběhu pohovoru s vámi a obsažených ve vašem
životopisu.



Trestní rejstřík:

3. Provedení prověrek spolehlivosti v rámci
vyřizování vaší žádosti, včetně identifikačních
údajů, kontaktních údajů, informací o vaší
kvalifikaci, pracovní historii a informací z trestního
rejstříku.

4. Soulad s platnými právními předpisy a
pracovněprávními požadavky spolu se správou
těchto požadavků, jako je např. problematika daní
z příjmu, odvodů sociálního pojištění, otázka
předpisů zaměstnanosti a imigračních předpisů,
což zahrnuje zpracování identifikačních a
kontaktních údajů.
5. Monitorování a zajištění souladu s platnými
zásadami a postupy a předpisy, což zahrnuje
zpracování vašich identifikačních údajů a
kontaktních údajů, včetně provozu horké linky pro
oznamování porušení práva.

váš souhlas jako subjektu údajů.



Nezbytné pro splnění povinností a výkon
specifických práv subjektu skupiny
FLEETCOR nebo vašich práv a
povinností v oblasti pracovního práva a
práva sociálního zabezpečení a sociální
ochrany.

Účely zpracování 4 až 5:


splnění právních závazků, jichž je
FLEETCOR subjektem, zejména ve vztahu
k daňovému a pracovnímu právu, právu
sociálního zabezpečení a imigračnímu
právu; a



legitimní
zájmy
FLEETCOR.

6. Komunikace s vámi, zaměstnanci FLEETCOR
(jako např. s manažery a našimi náborovými a
personálními týmy) a třetími stranami (jako
např. se současnými a potenciálními
obchodními partnery a dodavateli), včetně
vašeho informování o budoucích volných
pozicích u subjektů skupiny FLEETCOR, což
zahrnuje zpracování identifikačních údajů a vašich
kontaktních údajů.

Účel zpracování 6:

7. Zodpovídání a plnění žádostí a právních
požadavků regulátorů nebo jiných úřadů ve
vaší zemi nebo mimo ni, což zahrnuje zpracování
identifikačních údajů a kontaktních údajů.

Účel zpracování 7:

8. Plnění korporátních finančních závazků, včetně
požadavků na audity (jak interní, tak externí) a
analýzy a kontroly nákladů/rozpočtu, což zahrnuje
zpracování identifikačních údajů, kontaktních
údajů a informací o pozici, o kterou jste žádali,
včetně mzdy a benefitů na této pozici.

subjektu

skupiny



nezbytnost pro plnění smlouvy s vámi jako
subjektem údajů;



legitimní
zájmy
FLEETCOR; a



splnění právních závazků, které Fleetcor
má.

subjektu



splnění
právních
FLEETCOR má; a

povinností,



legitimní
zájmy
FLEETCOR.

subjektu

skupiny

které

skupiny

Účel zpracování 8:


legitimní zájmy, které FLEETCOR má, tj.
potřeba zajistit, že řídíme náš podnik
efektivně; a



splnění právních závazků, které FLEETCOR
má.

Níže naleznete účely zpracování a odpovídající právní základy pro citlivé údaje o uchazeči.
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Účel zpracování
1. Abychom přizpůsobili vaši žádost a pohovor a
za účelem splnění právních závazků můžeme
použít lékařské údaje a údaje o zdravotním stavu.

2. Monitorování a iniciativy v oblasti zajišťování
rovných příležitostí a rozmanitosti, kdy
můžeme používat údaje o rasovém nebo etnickém
původu.

Právní základy


Váš výslovný souhlas, jak je umožněn
místním právem na ochranu osobních údaj;
a



nezbytnost pro splnění povinností a výkon
specifických práv skupiny FLEETCOR nebo
vašich práv a povinností v oblasti pracovního
práva a práva sociálního zabezpečení a
sociální ochrany v rozsahu podle místních
právních předpisů na ochranu osobních
údajů.



Nezbytnost
z
důvodů
podstatného
veřejného zájmu v mezích povolených
místními právními předpisy na ochranu
osobních údajů; a



váš výslovný souhlas, jak je umožněn
místním právem na ochranu osobních údajů.

Jsme si vědomi, že jde o hodně informací k zapamatování, a chceme vám co nejjasněji vysvětlit, co tyto
informace znamenají. Když mluvíme o „legitimních zájmech“ subjektu skupiny FLEETCOR nebo třetích stran,
může to zahrnovat:


vyhodnocení vaší vhodnosti pro zaměstnání u subjektu skupiny FLEETCOR a spolupráci s ním;



zavedení a provoz organizační struktury a sdílení informací pro celou skupinu;



právo na svobodu projevu nebo informací, včetně v médiích a umění;



předcházení podvodům, zneužití IT systémů společnosti nebo praní špinavých peněz;



provozování bezpečného systému upozorňování na nezákonnosti (whistleblowing);



fyzickou bezpečnost, zabezpečení informačních a síťových systémů;



interní vyšetřování;



plnění našich právních závazků;



navrhované fúze a akvizice.

Pokud se spoléháme na legitimní zájmy jako na základ pro zpracování vašich osobních údajů, budeme
vyvažovat legitimní zájem, který sledujeme my nebo jakákoliv příslušná třetí strana, a vaše zájmy a základní
práva a svobody ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů, abychom zajistili, že je pro nás přiměřené spoléhat
na legitimní zájmy, a abychom identifikovali jakékoliv další kroky, které potřebujeme učinit, abychom dosáhli
správné rovnováhy.
Rozumím – ale s kým může FLEETCOR sdílet mé osobní údaje?
Jak víte, jsme součástí globální skupiny FLEETCOR – a několik subjektů v této skupině se podílí na účelech
zpracování osobních údajů. Abychom zajistili, že mohou být účely zpracování naplněny, mohou být vaše
informace sdíleny s kterýmkoliv subjektem v síti skupiny FLEETCOR. Nicméně, jestliže údaje tímto způsobem
sdílíme, je naší politikou omezit kategorie osob, které mají přístup k těmto osobním údajům.
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FLEETCOR může převést osobní údaje na třetí strany, včetně subjektů uvnitř nebo vně skupiny FLEETCOR,
které jsou v kterékoliv zemi, kde se nacházejí subjekty skupiny FLEETCOR, a to pro následující účely
zpracování:


Uvnitř skupiny FLEETCOR. S ohledem na to, že některá ze společností FLEETCOR, u které se
ucházíte o zaměstnání, je členem širší skupiny s hlavním ústředím ve státě Georgia ve Spojených
státech amerických a s kancelářemi po celém světě, přičemž všichni členové této skupiny částečně
sdílejí odpovědnost v oblasti managementu, lidských zdrojů, práva, zajišťování souladu s právními a
jinými předpisy a v oblasti financí a auditu, FLEETCOR může převést údaje o uchazeči nebo citlivé
údaje o uchazeči na jiné subjekty v rámci skupiny FLEETCOR nebo jim jinak umožnit přístup k takovým
údajům, přičemž tyto subjekty mohou používat, převádět a zpracovávat údaje pro následující účely:
aby udržely a zlepšily efektivní správu pracovní síly, komunikovaly informace o skupině FLEETCOR,
udržovaly korporátní adresář a informační systémy, sledovaly a zajišťovaly soulad s platnými zásadami,
postupy a platnými právními předpisy a odpovídaly na žádosti a právní požadavky od regulátorů a jiných
úřadů.



Regulátoři, úřady a jiné třetí strany. Pokud je to nezbytné pro účely zpracování popsané výše, osobní
údaje mohou být převedeny na regulátory, soudy a jiné úřady (např. daňové, policejní nebo justiční
orgány), na nezávislé externí poradce (např. auditory), poskytovatele pojištění, poskytovatele
penzijních služeb a zaměstnaneckých výhod či na interní týmy pro zajištění souladu s předpisy a pro
vyšetřování (včetně vnějších poradců určených k tomu, aby prováděli vnitřní vyšetřování).



Zpracovatelé osobních údajů. Pokud je to nezbytné pro účely zpracování popsané výše, osobní údaje
mohou být sdíleny s jednou nebo více třetími stranami, ať už přidruženými, nebo nezávislými, aby tyto
strany podle příslušných pokynů zpracovávaly osobní údaje („zpracovatelé osobních údajů“).
Zpracovatelé osobních údajů mohou plnit pokyny týkající se náboru, správy pracovních sil, podpory a
údržby informačních systémů, mzdové agendy a odškodňování, školení, zajišťování souladu se
správními předpisy a jiných aktivit, přičemž budou podléhat smluvním závazkům, aby přijali vhodná
technická a organizační bezpečnostní opatření, aby zabezpečili osobní údaje a zpracovávali je pouze
v souladu s pokyny.

Pro získání úplného seznamu subjektů skupiny FLEETCOR a třetích stran, se kterými můžeme sdílet vaše
údaje, nás prosím kontaktujte prostřednictvím níže uvedených údajů (Koho mohu ohledně této problematiky
kontaktovat?).
Jak lze očekávat, někteří příjemci, se kterými můžeme sdílet údaje o uchazeči a citlivé údaje o uchazeči, mohou
být umístěni v zemích mimo Evropu. V některých případech to může zahrnovat země, které se nacházejí mimo
Evropskou unii a/nebo Evropský hospodářský prostor („EEA“).
Některé země, kde se nacházejí příjemci, již poskytují adekvátní úroveň ochrany pro tyto údaje (např. Kanada),
přičemž převody do jiných zemí, jako je např. USA, mohou být chráněny jinými nástroji, jako je např. štít ochrany
soukromí mezi EU a USA (EU – US Privacy Shield). Pokud se příjemci, včetně jiných subjektů skupiny
FLEETCOR, nacházejí v jiných zemích, kde neexistují přiměřená opatření na ochranu osobních údajů,
FLEETCOR přijme veškerá nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že převody mimo EEA budou adekvátně
chráněny, jak je požadováno platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. To bude zahrnovat
používání vhodných záruk, jako jsou např. standardizované smluvní doložky EU. O kopii takových vhodných
opatření a záruk můžete požádat tak, že nás kontaktujete prostřednictvím údajů uvedených níže (Koho mohu
ohledně této problematiky kontaktovat?).
Po jak dlouhou dobu si FLEETCOR ponechá mé osobní údaje?
Je naší politikou neponechávat si osobní údaje po dobu delší, než je nezbytné. Můžeme si například ponechat
vaše osobní údaje po přiměřenou dobu po dokončení vašeho procesu přijímání do zaměstnání pro případ, že
bychom v budoucnu otevírali pozice, pro které byste mohli být vhodnými kandidáty. V případech, kdy jsou
osobní údaje uchovávány, bude doba jejich uchovávání založena na místních platných právních předpisech.
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Více informací lze nalézt v zásadách uchovávání záznamů skupiny FLEETCOR nebo je lze získat, pokud nás
kontaktujete prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a požádáte nás o podrobnosti o tom, jak dlouho
skupina FLEETCOR uchovává různé kategorie osobních údajů.
Jaká práva mám ve vztahu ke svým osobním údajům?
Ve vztahu k údajům o uchazeči a citlivým údajům o uchazeči máte řadu práv. Mohou se lišit podle zemí, ale lze
je obecně shrnout následujícím způsobem:
(i)

Právo přístupu

Máte právo si u nás ověřit, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou, máte právo
požadovat přístup k těmto osobním údajům, včetně kategorií zpracovávaných osobních údajů, účelu
zpracování a příjemců nebo kategorií příjemců. Musíme však brát v úvahu i zájmy jiných subjektů, proto
nejde o absolutní právo, přičemž pokud chcete požadovat více kopií, můžeme vám účtovat poplatek.
(ii)

Právo na opravu

Můžete mít právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají.
Doporučujeme vám si tyto informace pravidelně ověřovat, aby bylo zajištěno, že jsou přesné a aktuální.
(iii)

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Můžete mít právo na vymazání osobních údajů, které se vás týkají.
(iv)

Právo požadovat omezení zpracování

Za některých okolností můžete mít právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních
údajů, přičemž však platí, že v případech, že zpracováváme osobní údaje o uchazeči a citlivé osobní
údaje o uchazeči na základě legitimního zájmu skupiny FLEETCOR, může tento zájem převážit nad
vaším požadavkem a může tak dojít k pokračování zpracování údajů, abychom uplatnili právní nároky,
aby o nich mohlo být rozhodnuto nebo abychom se jim mohli bránit.
(v)

Právo na přenositelnost údajů

Můžete mít právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, a to ve
strukturovaném, obecně používaném a strojově čitelném formátu, a právo převést tyto údaje na jiný
subjekt.
(vi)

Právo vznést námitky a práva týkající se automatického rozhodování

Za určitých okolností můžete mít právo kdykoliv z důvodů, které se týkají vaší konkrétní situace, vznést
námitky proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování, a nám může vzniknout povinnost
již vaše osobní údaje nezpracovávat. To může zahrnovat požadování lidského zásahu ve vztahu k
automatizovanému rozhodování tak, abyste mohli vyjádřit svůj názor a rozhodnutí rozporovat.
Za účelem výkonu těchto práv nás prosím kontaktujte způsobem uvedeným níže (Koho mohu ohledně této
problematiky kontaktovat?).
Také máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro dohled nad dodržováním předpisů na ochranu
osobních údajů, kterým je v Slovenské republice Úrad na ochranu osobných údajov a který lze kontaktovat
poštou na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mailem na adrese
statny.dozor@pdp.gov.sk nebo telefonicky na čísle +421 /2/ 3231 3214.
Koho mohu ohledně této problematiky kontaktovat?
Pokud máte obavy nebo dotazy ohledně těchto zásad nebo pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjektu
údajů, můžete kontaktovat následující osobu:
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pověřence pro ochranu osobních údajů, a to poštou na adrese CCS, Galvaniho 15/C, Bratislava - Ružinov 821
04, nebo e-mailem na e-mailovou adresu dpo@fleetcor.sk.

Jsem srozuměn/a s tím, že pokud mi CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. učiní nabídku
zaměstnání, bude tato nabídka podmíněna tím, že obdrží uspokojivé reference, výpis z trestního rejstříku s pro
ni uspokojivým obsahem a že bude moci provést ověření spolehlivosti (background check), přičemž tímto
dávám společnosti CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. a/nebo skupině LexisNexis v zastoupení
skupiny FLEETCOR svůj souhlas, aby provedly následující ověření spolehlivosti:


ověření finanční situace,



kontrolu za účelem prevence praní špinavých peněz,



ověření adresy,



ověření totožnosti.

Jsem srozuměn/a s tím, že CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. a globální skupina FLEETCOR
se nespoléhají na souhlas jako na právní základ pro provedení ověření spolehlivosti podle zákona o ochraně
osobních údajů, ale že souhlas získávají pro praktické účely tak, aby subjekty poskytující odpovědi v rámci
těchto ověření spolehlivosti tak mohly učinit.

Podpis:

Datum:
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