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ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ 

SPOLEČNOSTI L´ORÉAL 

(návštěvníci kariérních stránek společnosti L’Oréal nebo účastníci výběrového řízení)  

 

ÚČELY ZÁSAD OCHRANY SOUKROMÍ ÚČASTNÍKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  
 

Cílem společnosti L’Oréal je být modelovým příkladem právnické osoby se společenskou odpovědností 

a přispívat k budování lepšího světa. Přikládáme proto velkou váhu zásadám čestnosti a 

transparentnosti a usilujeme o vytvoření pevného a dlouhodobého vztahu s našimi návštěvníky, 

účastníky výběrového řízení a nově přijatými zaměstnanci založeného na vzájemné důvěře a 

společných zájmech. Součástí tohoto cíle je ochrana a respektování vašeho soukromí a vašich osobních 

údajů.  

Z tohoto důvodu uvádíme níže uvedená prohlášení a níže uvedené úplné zásady ochrany soukromí 

uchazečů o zaměstnání. 

1) Respektujeme vaše soukromí a vaše volby. 

2) Zajišťujeme, aby soukromí a zabezpečení bylo součástí všeho, co děláme. 

3) Neposíláme vám marketingové komunikace, pokud nás o to nepožádáte. Svůj názor můžete 

kdykoli změnit. 

4) Nikdy nenabízíme ani neprodáváme vaše data. 

5) Zavazujeme se, že vaše data budou v bezpečí. To zahrnuje pouze práci s důvěryhodnými 

partnery. 

6) Zavazujeme se, že budeme otevřeni a transparentní ohledně toho, jak používáme vaše data. 

7) Nepoužíváme vaše data způsobem, o kterém jsme vám neřekli. 

8) Respektujeme vaše práva a vždy se snažíme vyhovět vašim požadavkům v souladu s našimi 

vlastními právními a provozními povinnostmi. 
 

Pro více informací níže uvedené Zásady pro uchazeče o zaměstnání stanoví různé druhy osobních 

údajů, které se vás týkají, jež jsme oprávněni shromažďovat či uchovávat, způsob, jakým je budeme 

používat, účely, pro které je budeme shromažďovat, osoby, které k nim budou mít přístup, způsob, 

jakým je budeme chránit a jak zajistíme jejich bezpečnost, a práva, která v souvislosti s těmito údaji 

požíváte. 

Pokud nám poskytnete své osobní údaje a / nebo pokud prostřednictvím našich nástrojů 

shromáždíme či vytvoříme údaje, které se vás budou týkat, zavazujeme se, že je budeme 

zpracovávat v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí uchazečů o zaměstnání. 

Jako potenciální budoucí zaměstnavatel L´Oréal věří, že jste středobodem všeho, co děláme. Protože 

chceme zlepšit Vaše zkušenosti s námi v každém kroku, od počáteční komunikace související s kariérou 

po nábor a integraci, používáme různé nástroje a aplikace k usnadnění a personalizaci této zkušenosti 

v souladu s platnými předpisy. 



Zásady ochrany soukromí uchazečů o zaměstnání společnosti L´Oréal 

06.03.2018 

Strana 2 / 18 

 

 C1 - Internal use  

OBSAH 

Účely zásad ochrany soukromí účastníků výběrového řízení ................................................................. 1 

Kdo jsme a na koho se tyto Zásady vztahují? ......................................................................................... 3 

Co jsou to osobní údaje? ......................................................................................................................... 4 

Jaké Osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je používáme? ....................................... 5 

Tabulka shrnující účely, zpracovávané údaje, důvody zpracování ......................................................... 6 

Automatizované individuální rozhodování a profilování ...................................................................... 10 

Kdo má přístup k Vašim Osobním údajům? .......................................................................................... 11 

Jak dlouho Vaše Osobní údaje uchováváme ......................................................................................... 14 

Kde Vaše Osobní údaje uchováváme a jaká bezpečnostní opatření zavádíme, abychom zajistili jejich 

ochranu? ............................................................................................................................................... 15 

Sociální média a obsah vytvořený uživatelem ...................................................................................... 16 

Vaše práva a možnosti .......................................................................................................................... 16 

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li uplatnit některá z Vašich práv, neváhejte nás kontaktovat. ... 18 

 

 

 

 

 

  



Zásady ochrany soukromí uchazečů o zaměstnání společnosti L´Oréal 

06.03.2018 

Strana 3 / 18 

 

 C1 - Internal use  

 

KDO JSME A NA KOHO SE TYTO ZÁSADY VZTAHUJÍ?  
 

Zásady ochrany soukromí uchazečů o zaměstnání se vztahují na všechny osoby, které se připojují 

ke konkrétním webovým stránkám webů L'Oréal Talent (www.careers.loreal.com, 

www.brandstorm.loreal.com ...). 

Vztahuje se také na uchazeče, kteří podávají svou žádost o zaměstnání, stáže nebo učební poměr u 

některé pobočky koncernu L’Oréal, který vykonává činnost správce osobních údajů. 

 

 

 Kdo je správcem osobních údajů? 

 

Společnost L’Oréal S.A. je odpovědná za osobní údaje, které nám svěříte a které zpracovává; 

odpovědnost dále nese jakákoli společnost, jež je členem koncernu L’Oréal, která zveřejní nabídku 

zaměstnání či zahájí proces náboru zaměstnanců, jako Váš možný budoucí zaměstnavatel. 

 

Pojmy „L’Oréal“, „my“ a „naše“ v jakémkoli pádě zde použité mají tento význam: 

 

- společnost L'Oréal S.A., jako vydavatel webových stránek L'Oréal Talent, náborové platformy 

a nástrojů společnosti L’Oréal, platformy pro nástup nových zaměstnanců L'Oréal nebo jako 

náborář zaměstnanců na pozice v rámci společnosti L’Oréal S.A. a 

 

- společnost, jež je členem koncernu L’Oréal, která zveřejnila obsah nebo informace týkající se 

kariéry, oznámení, nabídku zaměstnání nebo zahájila interní či externí proces náboru 

zaměstnanců nebo zahájila integrační proces zaměstnanců. 

 

 

 Na koho se toto vztahuje?  

 

Na fyzické osoby, které navštěvují webové stránky, uchází se o zaměstnání ve společnosti L’Oréal, a to 

buď prostřednictvím náborové platformy společnosti L’Oréal či jiným způsobem. 

 

Kromě těchto Zásad ochrany soukromí uchazečů o zaměstnání se naši návštěvníci, účastníci 

výběrového řízení a noví zaměstnanci zavazují dodržovat Podmínky užívání různých nástrojů, které jim 

byly zpřístupněny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.careers.loreal.com/
http://www.brandstorm.loreal.com/
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CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE? 
 
Pojmem „osobní údaje“ se rozumí jakékoli informace, které Vás mohou přímo či nepřímo identifikovat. 

Můžou také zahrnovat jedinečné číselné identifikátory, jako je IP adresa Vašeho počítače nebo MAC 

adresa Vašeho mobilního zařízení, a také soubory cookies. 

 

 V praxi jsou údaji, které Vás mohou identifikovat přímo, tyto údaje:  

- Vaše jména a příjmení,  

- Vaše e-mailová adresa / doručovací adresa / telefonní čísla,   

- Vaše uživatelské jméno,  

- Vaše datum narození, 

- Vaše fotografie,  

- obsah, který návštěvníci nebo účastníci výběrového řízení vytvoří,  

- informace ohledně Vašeho vzdělání a pracovních zkušeností 

- atd. 

  

 V praxi jsou údaji, které Vás mohou identifikovat nepřímo, tyto údaje:  

- Vaše IP adresa nebo  

- MAC adresa Vašeho mobilního zařízení nebo 

- Vaše číslo sociálního zabezpečení 

 

 Cookies 

Cookies jsou malé soubory, které zůstanou ve Vašem počítači během navigace na webové 

stránce (jako jsou například navštívené stránky, datum a čas nahlédnutí atd.) a které 

mohou být přečteny během Vaší návštěvy stejné webové stránky. Tyto soubory cookies 

nám pomáhají pochopit, jak používáte naše weby / aplikace / stránky. 
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JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAKÝM ZPŮSOBEM JE POUŽÍVÁME?  
 

 

 Jakým způsobem vaše Osobní údaje shromažďujeme, vytváříme nebo získáváme? 

 

 Vaše Osobní údaje můžeme shromažďovat či získávat přímo od Vás, jedním z těchto 

způsobů:  

- obsah, který poskytujete na webových stránkách, platformách, aplikacích, 

zařízeních, na stránkách L'Oréal Talent na sociálních médiích 

- prostřednictvím formulářů či dotazníků, které vyplníte,  

- prostřednictvím aplikací a softwaru, které používáte v souvislosti s procesem 

náboru zaměstnanců,  

- prostřednictvím odpovědí, které nám poskytnete během pohovorů, 

- prostřednictvím sociálních sítí nebo jiných nástrojů, které používáte, abyste se 

s námi spojili a / nebo se přihlásili na pracovní nabídky společnosti L’Oréal. 

- prostřednictvím aplikací a softwaru, které používáte v souvislosti s integračním 

procesem.  

 

 V ostatních případech shromažďujeme Vaše Osobní údaje sami (např. údaje, které 

získáváme prostřednictvím nástrojů, jež využíváme během procesu náboru zaměstnanců, 

jako jsou cookies). 

 

 V případě, že získáváme Osobní údaje přímo od Vás, označíme příslušná pole hvězdičkou. 

Některé Osobní údaje, které požadujeme, jsou povinné z těchto důvodů: 

- poskytnutí služby, do které jste se přihlásili (např. poskytnout Vám informační 

zpravodaj související s kariérou nebo e-mailové upozornění podobné práce); 

- vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání v rámci koncernu L’Oréal, 

- odpověď na žádost, kterou jste nám zaslal/a (např. žádost o zaslání informací 

ohledně toho, jak probíhá zpracování Vaší žádosti o zaměstnání), 

- využití určitých nástrojů souvisejících s procesem náboru zaměstnanců a / nebo 

integračním procesem,  

- dodržování právních povinností. 

 

Chcete-li používat web L'Oréal Talent, nemusíte jako návštěvník zadávat žádné osobní údaje. Tato 

webová stránka shromažďuje pouze osobní údaje, které jsou výslovně a dobrovolně poskytovány 

návštěvníky. 

 

Pokud neposkytnete požadované informace, jako uchazeč o zaměstnání nebo nově přijatý 

zaměstnanec, důsledkem může být přezkoumání Vaší žádosti nebo výsledku procesu náboru 

zaměstnanců a / nebo integračního procesu. 
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TABULKA SHRNUJÍCÍ ÚČELY, ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE, DŮVODY ZPRACOVÁNÍ 
 

Podrobné informace ohledně zpracování Vašich Osobních údajů a účely zpracování naleznete v 

tabulce níže.  
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V jakém kontextu mohou být Vaše Osobní 

údaje shromažďovány? 

Které z Vašich Osobních údajů budeme 

pravděpodobně uchovávat? 

 

Jakým způsobem a proč Vaše Osobní 

údaje používáme? 

 

Na jakém právním 
základě Vaše Osobní 
údaje zpracováváme 
v souvislosti s účelem 

zpracování? 

Uchovávání 

Vašich Osobních 

údajů 

 

Prohlížení Online 

Informace shromážděné soubory cookies 

nebo podobnými technologiemi („Cookies“ *) 

v rámci Vašeho prohlížení na webových 

stránkách / aplikacích L'Oréal Talent a / nebo 

na webových stránkách / aplikacích třetích 

stran. 

 

 

 

 

 

* Cookies jsou malé textové soubory uložené na 

Vašem zařízení (počítač, tablet nebo mobilní 

telefon), když jste na internetu, 

včetně webových stránek skupiny L’Oréal. 

 stránky, na které jste se podívali 

 sledovaná videa 

 obsah, na který kliknete nebo vyberete 

 pozice, které hledáte 

 délka vaší návštěvy 

 pozice vybrané k vytvoření Vašeho košíku 

 IP adresa 

 informace o prohlížeči 

 informace o zařízení 

 poloha 
 

 Poskytování příslušných služeb: 
- poskytování doporučených pracovních 
pozic na základě Vaší historie prohlížení 
- poskytování obsahu na základě Vašeho 
profilu a zájmů 
- přizpůsobení našich webových stránek / 
aplikací Vašemu přihlašovacímu jazyku, 
osobnímu nastavení a preferencím atd. 
 

 Vylepšování našich webových stránek / 
aplikací: 

- například testováním nových nápadů 
 

 Zajištění bezpečnosti našich webových 
stránek / aplikací: 

- chránit Vás před podvody nebo zneužitím 
našich webových stránek nebo služeb, 
například prostřednictvím hledání závady 
 

 Běžné statistiky: 
- vyhýbání se zaznamenávání návštěvníků 
dvakrát 
- studium reakcí uživatelů na naše reklamní 
kampaně 
 

oprávněný zájem 6 měsíců 

Přihlášení se k odběru oznámení o 

« Podobných pozicích »  na webové stránce 

L´Oréal Talent 

 e-mail 

 historie prohlížení 
 

 zasílání „Oznámení o podobných 
pozicích“, které odpovídají Vašim 
zájmům pro určité pracovní pozice 

souhlas 3 měsíce 
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Poskytování uživatelského obsahu 

Informace shromážděné při odesílání obsahu 

na našich sociálních platformách nebo při 

přijmutí opakovaného použití takového 

obsahu, který jste zveřejnili. 

 jméno a příjmení nebo přezdívka  

 e-mailová adresa 

 fotografie 

 osobní popis nebo preference 

 sociální media 

 další informace, které jste nám o sobě poskytli 
(např. prostřednictvím funkce chatu dostupné 
na některých našich webech / aplikacích). 

 zveřejnit Vaši recenzi nebo obsah 

 propagace našich akcí a služeb 

souhlas 2 roky 

Zapojení se do « Skupiny talentů » 

společnosti L’Oréal 

z webové stránky L´Oréal Talent 

 jméno a příjmení 

 e-mail 

 osobní preference 

 historie prohlížení 

 zasílání personalizovaného newsletteru 
přizpůsobeného Vašim zájmům, 
analýzám nebo shromažďování statistik 

souhlas 3 měsíce 

Přihlášení prostřednictvím profilu LinkedIn 

na webové stránce L´Oréal Talent 

 „Základní profilové informace“ na Vašem 
profilu LinkedIn Connect. 
Tato pole jsou popsána zde. 

 personalizované prohlížení webových 
stránek včetně doporučení ohledně pozic 
a obsahu 

souhlas 3 měsíce 

Ucházení se o zaměstnání  

na naší náborové platformě 

 jméno, e-mail, adresa, telefonní číslo 

 jazyky, CV 

 pracovní zkušenosti 

 vzdělání 

 hodnocení schopností z hlediska náboru 
 

souhlas 2 roky 

Proces náboru zaměstnanců, pohovory a 

vyhodnocení.  

 identifikační údaje  
(jméno, adresa, tel., e-mail, fotografie atd.) 

 osobní údaje 
(rodinný stav, záliby, děti) 

 profesní údaje 
(CV / resumé, kariéra, tituly, členství atd.) 

 žádost o zaměstnání 

 případně video a pohovor s využitím chatbotu 

 doporučení 

 organizace procesu náboru zaměstnanců 
a pohovorů 

 hodnocení schopností z hlediska náboru 

 náhrada výdajů spojených s procesem 
náboru zaměstnanců 

souhlas 2 roky 

https://developer.linkedin.com/docs/fields/basic-profile
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Nástup do zaměstnání  identifikační údaje 
(identifikační údaje partnera a rodinných 
příslušníků, číslo sociálního pojištění a dalších 
pojištění, povolení k pobytu, fotografie atd.) 

 bankovní údaje 
(číslo účtu; stát, jehož je daná osoba daňovým 
rezidentem atd.) 

 nastavení podmínek pracovní smlouvy  

 organizace integrace do společnosti 
L´Oréal 

oprávněný zájem doba trvání 
pracovní smlouvy  
 
dle lokálního 
zákona  
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AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ 
 

 Automatizované individuální rozhodování 

 

Za účelem prvotního výběru účastníků výběrového řízení můžeme využít technologii, kterou jsme 

vyvinuli my, příp. nezávislí dodavatelé, s cílem provést analýzu Vaší žádosti, vhodnosti pozice, o 

kterou se ucházíte atd., tj. abychom mohli zlepšit proces výběru účastníků výběrového řízení a 

vybrat pro jednotlivé pozice nejvhodnější profily. 

 

 

 Profilování  

 

 Když odesíláme nebo zobrazujeme personalizovanou komunikaci, obsah a / nebo pracovní 

příležitosti, můžeme využít určité způsoby, které představují “profilování“ (které je definováno 

jako „jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k 

hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo 

odhadu aspektů týkajících se její ekonomické situace, odborných zkušeností, dovedností, 

osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází nebo pohybu“). 

 

 To znamená, že Vaše Osobní údaje můžeme shromažďovat v různých situacích uvedených v 

tabulce výše. Tyto údaje centralizujeme, poté je analyzujeme, abychom posoudili a odhadli 

Vaše osobní preference a / nebo schopnosti pro danou pozici. 

 

 Za určitých okolností máte právo vznést námitky proti použití Vašich Osobních údajů pro účely 

„profilování“. Více informací naleznete v článku „Vaše práva a možnosti“ níže. 
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KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?  
 

 Vaše Osobní údaje jsme oprávněni sdílet v rámci koncernu L’Oréal. 

 

V závislosti na účelu, pro který byly shromážděny, může k některým Vašim Osobním údajům získat 

přístup kterýkoli člen koncernu L'Oréal, 

- pouze na základě potřeby znát tyto údaje, 

- je-li to možné, jsou Osobní údaje v pseudonymizované podobě (neumožňující 

žádnou přímou identifikaci) a 

- k poskytnutí Vámi požadované služby, k dodržování našich právních povinností, k 

předcházení podvodům a / nebo k zabezpečení našich nástrojů, ke zlepšení Vaší 

zkušenosti, z důvodů fyzické bezpečnosti nebo jsou zpracovány poté, co jste k tomu 

udělil/a souhlas. 

 

To znamená, že je-li pozice, o kterou se ucházíte, nabízena kteroukoli společností, jež je členem 

koncernu L’Oréal, jsme oprávněni Vaše Osobní údaje sdělit naší holdingové společnosti L’Oréal S.A. 

a jakékoli její dceřiné společnosti na celém světě. 

 

 Podle jednotlivých druhů údajů určíme, kdo má k Vašim Osobním údajům přístup  

 

 K Vašim Osobním údajům mají přístup pouze osoby a zaměstnanci, kteří k nim musí mít přístup 

v souvislosti se svými povinnostmi v rámci společnosti L’Oréal. 

 

 Za tímto účelem jim byla interně přidělena přístupová práva. 

 

 Vaše Osobní údaje jsou zasílány do personálních oddělení a rovněž do oddělení, které 

zveřejnilo nabídku zaměstnání, o něž se ucházíte. 

 

 Vaše Osobní údaje jsme oprávněni sdělovat třetím osobám nebo jiným společnostem, 

jež jsou členy koncernu L’Oréal, pro marketingové účely. 

 

 Vaše Osobní údaje poskytneme třetím osobám pro marketingové účely pouze s Vaším 

souhlasem. V této souvislosti jsou Vaše Osobní údaje zpracovávány zmíněnými třetími 

osobami, které vykonávají činnost správce osobních údajů, jenž podléhá jejich vlastním 

obchodním podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si 

před tím, než udělíte svůj souhlas se sdělením Vašich Osobních údajů dané třetí osobě, pečlivě 

prostudoval/a tyto dokumenty. 

 

 Pokud jste souhlasil/a se zasíláním marketingových a reklamních e-mailů od jakékoli 

společnosti, jež je členem koncernu L’Oréal, („přihlášení k odběru“), Vaše osobní údaje budou 

pro tyto účely sdíleny všemi značkami L'Oréal v této zemi. 
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 Vaše Osobní údaje jsou rovněž oprávněni naším jménem zpracovávat pověření 

poskytovatelé služeb. 
 

 Vaše Osobní údaje jsme také oprávněni poskytnout některému z našich poskytovatelů služeb, 

kteří potřebují mít přístup k určitým z Vašich Osobních údajů, aby mohli plnit zadání 

společnosti L’Oréal, včetně těch, kteří se nachází mimo území Vaší země. V tomto případě 

společnost L’Oréal své spoludodavatele důrazně zaváže, aby dodržovali povinnosti v souvislosti 

se zpracováním, důvěrností a bezpečnostními opatřeními, která se týkají Osobních údajů, k 

nimž mají zmínění poskytovatelé služeb přístup. Poskytujeme jim pouze Osobní údaje, které 

potřebují pro poskytování služeb, a vyžadujeme, aby Vaše Osobní údaje nepoužívali pro žádné 

jiné účely. 

 

 V této souvislosti mohou být Vaše Osobní údaje sděleny: 

 

- třetím osobám, které nám pomáhají při poskytování digitálních služeb, jako je webdesign, 

CRM, webová analytika a vyhledávač, digitální nástroje a služby používané ke správě našich 

pracovních nabídek (např. platformu pro centralizaci nabídek zaměstnání v rámci koncernu 

L’Oréal pro Francii a svět ...), 

- třetím osobám, které nám poskytují řešení a nástroje k vedení pohovorů s účastníky 

výběrového řízení prostřednictvím nových technologií (jako je on-line pohovor, 

prezentační video, chatbot), 

- třetím osobám, které nám pomáhají při poskytování služeb v oblasti informačních 

technologií, jako jsou poskytovatelé platforem, hostingových služeb, správy a technické 

podpory našich databází a rovněž našeho softwaru a aplikací, které mohou obsahovat údaje 

související s Vámi (tito poskytovatelé by případně mohli vyžadovat přístup k Vašim Osobním 

údajům s cílem provést požadované úkoly), 

- třetím osobám, které nám pomáhají zajišťovat bezpečnost a monitorování našich prostor. 

 

 Jsme rovněž oprávněni sdělovat Vaše Osobní údaje třetím osobám v některých 

specifických případech: 

 

 Jestliže se rozhodneme nebo máme-li zájem převést (obchodní) činnost nebo majetek 

(jakýmkoli způsobem včetně prodeje společnosti vykonávající danou činnost nebo vlastnící 

daný majetek), jsme oprávněni sdělit Vaše Osobní údaje kupujícímu této činnosti či majetku i 

potenciálním kupujícím v rámci prověrky, a to včetně jejich právních poradců. 

 

 Jestliže společnost L’Oréal nebo jakoukoli část jejího majetku nabude třetí osoba, Vaše Osobní 

údaje související s daným majetkem budou považovány za součást převáděného majetku. 

Pokud k tomu dojde, budou Vaše Osobní údaje zpracovány nabyvatelem, který bude vykonávat 

činnost nového správce osobních údajů, a zpracování Vašich Osobních údajů se dále bude řídit 

zásadami ochrany osobních údajů daného nabyvatele. 
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 Budeme-li povinni zpřístupnit nebo sdělit Vaše Osobní údaje, abychom splnili jakoukoli právní 

povinnost nebo jakýkoli jiný závazek, ke kterému jste udělil/a souhlas, nebo abychom chránili 

práva, majetek či bezpečnost společnosti L’Oréal, jejích zákazníků a zaměstnanců. 

 

 Pokud jste nám udělil/a svůj souhlas nebo 

 

 Pokud jsme tak oprávněni učinit ze zákona. 

 

Vaše Osobní údaje nikomu neodevzdáme ani neprodáme.  
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JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME 
 

 Vaše Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který jsme 

je měli k dispozici, abychom vyhověli Vašim potřebám ohledně informací o kariéře nebo 

umožnili, abyste byli zvažováni na pozici, o kterou se ucházíte, nebo připravili Vaši integraci 

a vždy maximálně dva (2) roky od Vaší poslední žádosti o zaměstnání ve společnosti L’Oréal 

S.A. nebo jakékoli jiné společnosti, jež je členem koncernu L’Oréal. 

 

 Na konci tohoto období odstraníme Vaše Osobní údaje z našich systémů a souborů, nebo je 

zanonymizujeme tak, aby již nebylo možné Vás identifikovat. 

 

 Kromě toho jsme oprávněni uchovávat určité Osobní údaje za účelem dodržování našich 

právních a správních povinností nebo pro statistické či archivační účely. 
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KDE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME A JAKÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZAVÁDÍME, ABYCHOM 

ZAJISTILI JEJICH OCHRANU?  
 

 Umístění Vašich Osobních údajů: 

 

 Vaše Osobní údaje mohou být předány, zpřístupněny a uloženy v zemi nacházející se mimo 

území Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“). Tyto údaje mohou rovněž 

zpracovávat osoby působící mimo EHP, které pracují pro nás nebo pro některého z našich 

důvěryhodných poskytovatelů služeb. 

 

 Společnost L’Oréal předává Osobní údaje mimo území EHP pouze bezpečným způsobem a v 

souladu s platnými právními předpisy. Vzhledem k tomu, že některé země nemusí mít právní 

předpisy upravující používání a předávání Osobních údajů, zavazujeme se přijmout veškerá 

nezbytná opatření k tomu, abychom zajistili, že třetí osoby budou dodržovat podmínky 

stanovené v těchto Zásadách ochrany soukromí uchazečů o zaměstnání. Tato opatření mohou 

zahrnovat kontrolu dodržování norem přijatých zmíněnými třetími osobami v souvislosti s 

ochranou a bezpečnostní osobních údajů a / nebo uzavírání vhodných smluv (např. 

standardních smluvních doložek přijatých Komisí Evropské Unie). 

 

 Pro více informací nás kontaktujte prostřednictvím údajů uvedených v části „Kontakt” níže. 

 

 Přijatá bezpečnostní opatření  

 

 Přijali jsme veškerá  přiměřená a užitečná opatření s ohledem na povahu Osobních údajů a 

rizika vznikající v důsledku jejich zpracování, abychom zajistili bezpečnost údajů a zejména 

abychom je ochránili před poškozením, zničením a abychom zajistili, že k nim nebudou mít 

přístup neoprávněné třetí osoby. 

 

 

 Vyžadujeme, aby se nezávislí poskytovatelé služeb, kteří mají naším jménem přístup k Vašim 

Osobním údajům, smluvně zavázali k dodržování bezpečnostních povinností v oblasti IT. 

 

 Nicméně vzhledem k tomu, že poskytování Osobních údajů prostřednictvím internetu není 

zcela bezpečné, nejsme schopni zaručit bezpečnost Vašich Osobních údajů poskytnutých 

prostřednictvím internetu. 
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SOCIÁLNÍ MÉDIA A OBSAH VYTVOŘENÝ UŽIVATELEM 
 

Některé stránky sociálních médií a aplikací L'Oréal Talent mohou uživatelům umožnit odesílat vlastní 

obsah. Nezapomeňte, že jakýkoli obsah odeslaný na jednu z těchto platforem si může veřejnost 

prohlížet, takže byste měli být opatrní při poskytování určitých osobních údajů, např. finanční 

informace nebo podrobnosti o adrese. Nejsme odpovědní za žádné kroky podniknuté jinými 

jednotlivci, pokud zveřejníte osobní údaje na jedné z našich platforem a stránek sociálních médií, a 

doporučujeme, abyste tyto informace nesdíleli. 
 

 

 

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI 
 

Společnost L’Oréal respektuje Vaše právo na ochranu soukromí; je důležité, abyste měli nad svými 

Osobními údaji kontrolu. 

Máte tato práva: 

 Právo být informován/a: Máte právo na jasné, transparentní, srozumitelné a jednoduše 

dostupné informace o tom, jakým způsobem Vaše Osobní údaje používáme a jaká jsou Vaše 

práva. To je účel informací obsažených v těchto Zásadách ochrany soukromí uchazečů o 

zaměstnání. 

 

 Právo přístupu k údajům a právo pořizovat si kopie: Máte právo na přístup ke svým Osobním 

údajům, které uchováváme (a které podléhají určitým omezením), a právo získat kopii 

takových Osobní údajů. 

 

 Právo na opravu údajů: Jsou-li Vaše Osobní údaje nepřesné nebo neaktuální, máte právo 

vyžádat si jejich opravu a / nebo jejich doplnění, jsou-li neúplné. 

 

 Právo vznést námitku proti přímému marketingu a profilování: Máte právo kdykoli se odhlásit 

z naší přímé marketingové komunikace týkající se kariéry nebo odmítnout dostávat naše 

pracovní nabídky kliknutím na odkaz „odhlásit“ v jakémkoli e-mailu nebo komunikaci, kterou 

Vám zasíláme. Máte rovněž právo vznést námitku proti profilování nebo rozhodnutí přijatému 

výhradně na základě automatizovaného individuálního rozhodování. Můžete nás také 

kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. 
 

 Právo na výmaz a právo být zapomenut: V některých případech máte právo, aby byly Vaše 

Osobní údaje vymazány či odstraněny. Toto právo neplatí absolutně z toho důvodu, že 

můžeme být nuceni uchovat Vaše Osobní údaje na základě právních nebo oprávněných 

důvodů, k čemuž dochází v personálním sektoru relativně často. 
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 Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů založeném na předchozím 

souhlasu: Je-li zpracování založeno na Vašem souhlasu, můžete svůj souhlas s tím, abychom 

zpracovávali Vaše Osobní údaje, odvolat. Odvoláním Vašeho souhlasu není ovlivněna 

oprávněnost zpracování údajů před takovým odvoláním. Pro více informací vizte tabulku v 

sekci „Jaké údaje shromažďujeme a jakým způsobem je používáme?“. 

 

 Právo podat stížnost u orgánu dozoru: Proti postupům společnosti L’Oréal v oblasti ochrany 

osobních údajů a soukromí jste oprávněn/a podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních 

údajů ve Vaší zemi. Před podáním jakékoli stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních 

údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. 

 

 Právo na přenositelnost údajů: Máte právo přenášet, kopírovat nebo převádět údaje, které se 

Vás týkají, z naší databáze do jiné databáze. To se vztahuje výhradně na údaje, které jste nám 

poskytl/a, je-li jejich zpracování založeno na Vašem souhlasu a prováděno pomocí 

automatizovaných prostředků. Pro více informací vizte tabulku v sekci „Jaké údaje 

shromažďujeme a jakým způsobem je používáme?“. 

 

 Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat o omezení toho, že zpracováváme Vaše 

Osobní údaje. To znamená, že zpracovávání Vašich Osobních údajů je omezeno, takže údaje 

můžeme uchovávat, ale nesmíme je používat ani zpracovávat. Toto právo se vztahuje na 

zvláštní případy uvedené v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, konkrétně: 

 

- subjekt údajů (tj. Vy) popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k 

tomu, aby Správce (tj. společnost L’Oréal) mohl přesnost Osobních údajů ověřit,  

- zpracování je protiprávní a subjekt údajů (tj. Vy) odmítá výmaz Osobních údajů a 

žádá místo toho o omezení jejich použití,  

- Správce (tj. společnost L’Oréal) již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, 

ale subjekt údajů (tj. Vy) je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních 

nároků,  

- subjekt údajů (tj. Vy) vznesl námitku proti zpracování na základě oprávněných 

důvodů na straně Správce (tj. společnosti L’Oréal), dokud nebude ověřeno, zda 

oprávněné důvody Správce (tj. společnosti L’Oréal) převažují nad oprávněnými 

důvody subjektu údajů (tj. Vašimi). 

 

 Právo na zajištění způsobu používání Osobních údajů po Vaší smrti: Máte právo udělit 

společnosti L’Oréal pokyny týkající se používání Vašich Osobních údajů po Vaší smrti. 

 

Budete-li chtít uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních 

údajů níže.  Můžete být případně požádán/a o prokázání Vaší totožnosti a poskytnutí dodatečných 

informací ohledně Vaší žádosti před tím, než bude zpracována. 
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MÁTE-LI JAKÉKOLI DOTAZY NEBO CHCETE-LI UPLATNIT NĚKTERÁ Z VAŠICH PRÁV, NEVÁHEJTE NÁS 

KONTAKTOVAT. 
 

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky ohledně způsobu, jakým zpracováváme a používáme Vaše 

Osobní údaje, nebo chcete-li uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte prosím: 

 

Max de CHANTERAC (« Data Protection Manager ») 

L’OREAL DATA PRIVACY OFFICER FOR HR 

Max.dechanterac@loreal.com  

 


