Informace o ochraně osobních údajů uchazečů ve skupině společností Bosch
Chceme Vás v našem týmu!
V tomto sdělení naleznete informace o tom, jak v rámci procesu správy uchazečů ve skupině
společností Bosch (dále také jen „Bosch“ nebo „my“) zpracováváme Vaše osobní údaje. A dále
informace o Vašich právech podle platných právních předpisů na ochranu osobních údajů.
Bosch respektuje Vaše soukromí
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech obchodních údajů jsou prioritou, kterou
zohledňujeme ve všech našich procesech. S osobními údaji nakládáme důvěrně a přísně v souladu se
zákonnými požadavky.
Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací jsou nedílnou součástí naší firemní politiky.
Správce údajů
Za zpracování Vašich údajů odpovídá právnická osoba ze skupiny Bosch, které (prostřednictvím
systému pro správu uchazečů) svoji žádost podáváte. Kontaktní údaje tohoto správce údajů naleznete
v příslušné pracovní nabídce (inzerátu).
Zpracovávané kategorie údajů
Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
− Základní identifikační údaje, tzv. kmenová data (např. jméno, datum narození, státní
příslušnost, místo bydliště).
− Kontaktní údaje (např. emailová adresa, telefonní číslo).
− Údaje vyplývající z předložených dokumentů (např. reference, certifikáty, životopisy).
− Informace o vzdělání a kvalifikaci (např. školní vzdělání, univerzita, profesní kvalifikace).
− Platební údaje (např. bankovní účet pro případ vyúčtování cestovních nákladů).
− Organizační údaje – v případě interních žádostí (např. osobní číslo, nákladové středisko,
oddělení).
− Zvukové a video nahrávky (např. v rámci výběrového řízení pro Junior Managers Program –
JPM).
− Logové záznamy vytvořené v souvislosti s používáním IT systémů.
Uvedené kategorie mohou zahrnovat i zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR,
jako jsou zdravotní údaje, náboženství nebo členství v odborové organizaci.
Účely zpracování a právní základy
Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů
(GDPR), zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími příslušnými právními předpisy.
Vaše údaje jsou v rámci procesu správy uchazečů zpracovávány zejména za účelem přípravy
pracovního poměru se společností ze skupiny Bosch. Hlavním právním základem pro zpracování údajů
je tedy čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR („přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením
smlouvy“).
Další relevantní právní základy jsou:
− Souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (např. pro členství v komunitě uchazečů Bosch).
− Oprávněný zájem dle 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. HR hodnocení a kontroly, analýzy a
reportování). Naše oprávněné zájmy a Váš zájem na ochraně osobních údajů vždy pečlivě
vyvažujeme.
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Pokud dochází ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, je právním základem pro toto
zpracování čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR (plnění povinností v oblasti pracovního práva a práva sociálního
zabezpečení), případně čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR (zpracování údajů o zdraví za účelem posouzení
pracovní schopnosti).
Děti
Systém pro podávání žádostí není určen pro děti mladší 16 let.
Shromažďování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpravidla shromažďovány přímo od Vás během procesu podávání žádosti.
Nejjednodušší způsob, jak se ucházet o práci v Bosch, je přímá žádost o pozici inzerovanou na
některém z našich pracovních portálů, kdy své údaje zadáte do profilu uchazeče vytvořeného
individuálně pro danou pozici. Takto máte možnost zasílat nám data prostřednictvím sociální sítě,
manuálním zadáním a/nebo pomocí „CV Parsing“ (přenos některých dat z vašeho životopisu na náš
pracovní portál).
Žádosti lze podat i písemně, v takovém případě údaje přenášíme do našeho systému pro správu
uchazečů manuálně. Poté obdržíte e-mail s instrukcemi, jak Vaši žádost aktivovat, a s informací, zda
Vám budeme písemnou žádost zasílat zpět nebo ji skartujeme. Pokud svoji žádost neaktivujete do 30
dnů, budou Vaše údaje z našeho systému vymazány a ve výběrovém řízení na Vás nebude dále brán
zřetel.
Máte také možnost podat žádost prostřednictvím zaměstnance společnosti ze skupiny Bosch.
Zaměstnanec Bosch poté Vaši žádost nahraje do systému pro správu uchazečů. Následně obdržíte email, který Vám umožní Vaši žádost aktivovat. Pokud tak neučiníte do 30 dnů, budou Vaše údaje z
našeho systému vymazány a z výběrového řízení budete vyřazeni. Vaše žádost je v našem systému
propojena se zaměstnancem, který ji za Vás do systému vložil. Tento zaměstnanec tak může zobrazit
stav Vaší žádosti, avšak bez dalších podrobnosti o procesu vyřizování.
O stavu vyřizování Vaší žádosti Vás budeme průběžně informovat e-mailem.
Během procesu vyřizování Vaší žádostí Vás požádáme, zda Vám můžeme nabízet také jiné vhodné
pozice, případně Vám nabídneme členství v komunitě uchazečů Bosch.
Obsazování zvláště citlivých pozic může vyžadovat dodatečnou kontrolu údajů uvedených v žádosti a
dalších dostupných informací o Vaší kariéře. Výsledek této kontroly bude zdokumentován v systému
správy uchazečů. To, zda bude taková kontrola požadována, transparentně uvádíme již v inzerátu. Tyto
kontroly jsou prováděny v souladu s místními zákonnými předpisy a pouze ve spolupráci s pečlivě
vybranými poskytovateli služeb.
Členství v komunitě uchazečů Bosch
Pokud se připojíte k některé z našich uchazečských komunit, budete mít možnost zpřístupnit své
osobní údaje (včetně všech Vašich žádostí v dané zemi) personálním útvarům dalších společností ze
skupiny Bosch. Členství v komunitě je dobrovolné. Vstupem do komunity udělujete souhlas s tím, že
Vám budou zasílány (na e-mail nebo telefon) informace o vhodných pracovních pozicích nebo
pozvánky na akce. Svůj souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat (viz „Kontaktní
údaje“).
Pozvánka ke vstupu do komunity uchazečů může mít i podobu inzerátu, ve kterém je srozumitelně
uvedeno, že se jedná nabídku členství v komunitě uchazečů.
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Náborové akce Bosch
Některé společnosti ze skupiny Bosch pořádají náborové akce s cílem získat potenciální kandidáty na
více obdobných volných pozic. O těchto akcích informují speciální stránky na různých internetových
platformách. K účasti na těchto akcích se můžete přihlásit prostřednictvím odkazu vytvořeného pro
tento účel.
Příjemci údajů
− v rámci vybrané společnosti Bosch
Vaše osobní údaje mohou u společnosti Bosch, u které jste podávali svoji žádost, zpracovávat za
výše uvedenými účely pouze oprávněné osoby zařazené do procesu výběru uchazečů (např.
nadřízení, kontrolní pracovníci, personální oddělení, zástupci zaměstnanců).
− jiné právnické osoby ze skupiny Bosch
Jiné právnické osoby ze skupiny Bosch jsou samostatnými správci osobních údajů. Výše uvedené
osoby zapojené do procesu výběru žadatelů mohou patřit k různým společnostem ze skupiny
Bosch. Vaše údaje proto mohou být předány příslušným osobám po celém světě v rámci skupiny
společností Bosch.
Pokud budete na pozici přijati, Vaše údaje budou převedeny ze systému správy žadatelů do našich
systémů pro správu lidských zdrojů. V této souvislosti mohou být Vaše údaje předány i jiné
společnosti ze skupiny Bosch, a to zejména v souvislosti s plněním smluvních závazků anebo na
základě našeho oprávněného zájmu na řízení interních administrativních procesů (např. sdílené
služby, převod napříč právnickými osobami).
− příjemci mimo skupinu Bosch
Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit jinému správci údajů pouze v případě, že je to nutné
k vyřízení Vaší žádosti, pokud máme my nebo třetí strana na tomto poskytnutí oprávněný zájem,
nebo pokud jste k tomu dali souhlas. Podrobnosti o právních základech naleznete v části „Účely
zpracování a právní základy“.
− zpracovatelé
Ke splnění našich smluvních a zákonných povinností využíváme v některých případech externí
poskytovatele služeb. Pokud tito poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje, uzavřeli jsme
s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů.
Zpracovatele vybíráme pečlivě a pravidelně sledujeme, zda plní veškeré zákonné i smluvní
povinnosti v oblasti ochrany zpracovávaných údajů. Všichni zpracovatelé jsou také vázáni
povinností mlčenlivosti. Zpracovatelem mohou být také jiné právnické osoby ze skupiny Bosch.
Přehled zpracovatelů, se kterými máme dlouhodobý obchodní vztah, naleznete v Příloze 1.
Předávání údajů příjemcům mimo Evropský hospodářský prostor
Vaše osobní údaje můžeme předávat také mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V takovém
případě se ještě před předáním údajů ujistíme, že cílová země poskytuje odpovídající úroveň ochrany
osobních údajů buď na základě rozhodnutí Evropské komise nebo na základě jiných vhodných opatření
(např. závazná podniková pravidla nebo standardní smluvní doložky). V souladu s čl. 49 odst. 1 písm. e)
GDPR mohou být Vaše osobní údaje předány příjemcům mimo EHP také v případě, kdy je to nezbytné
pro výkon, vymáhání nebo obranu právních nároků. Aktuální přehled příjemců ze třetích zemí a bližší
informace o opatřeních přijatých k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů Vám
poskytneme na vyžádání (viz „Kontaktní údaje“).
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Doba uchování
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů, případně
pokud k jejich uchování máme oprávněný zájem. Poté Vaše osobní údaje vymažeme, ledaže je jejich
další uchování nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů.
V případě ukončení výběrového řízení (např. odmítnutím z naší strany nebo zpětvzetím z Vaší strany)
Vaše osobní údaje vymažeme obvykle po uplynutí 6. měsíců.
Zabezpečení údajů
Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili odpovídající úroveň
bezpečnosti a chránili Vaše osobní údaje, zejména před rizikem neúmyslného nebo nezákonného
zničení, manipulace, ztráty, pozměnění nebo zpřístupnění neoprávněným třetím osobám. Naše
bezpečnostní opatření se neustále snažíme zlepšovat s ohledem na vývoj technologií.
Práva uchazečů
Postup pro uplatnění Vašich práv naleznete v části „Kontaktní údaje“. Při kontaktování se prosím
ujistěte, že Vás budeme moci jednoznačně identifikovat.
− právo na informace a na přístup
Máte právo obdržet od nás informace o zpracování Vašich údajů. Pokud Vaše údaje zpracováváme,
můžete dále uplatnit své právo na přístup ke svým osobním údajům.
− právo na opravu nebo výmaz
Za předpokladu, že jsou splněny zákonné požadavky, můžete požadovat opravu nesprávných
údajů a doplnění neúplných údajů nebo vymazání Vašich údajů. To neplatí pro údaje, které jsou
nezbytné pro fakturační nebo účetní účely nebo které podléhají zákonným lhůtám uchovávání.
Pokud již není přístup k těmto údajům nezbytný, bude jejich zpracování omezeno (viz níže).
− omezení zpracování
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, můžete požadovat omezení zpracování Vašich údajů.
− námitka proti zpracování údajů
Jste také oprávněni kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich údajů založeném na
oprávněném zájmu. V takovém případě zpracování Vašich údajů bezprostředně ukončíme, ledaže
můžeme prokázat přesvědčivý legitimní zájem na pokračování ve zpracování, který nad Vašimi
právy převáží.
− odvolání souhlasu
Pokud jste nám poskytli svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů, můžete jej kdykoli s účinností
do budoucna odvolat. Zákonnost zpracování Vašich údajů před odvoláním souhlasu zůstává
nedotčena.
− přenositelnost údajů
Máte také právo získat údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu a / nebo – pokud je to technicky možné – požadovat předání těchto
údajů třetí straně.
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Právo podat stížnost úřadu pro ochranu osobních údajů:
Ve věci zpracování Vašich osobních údajů jste oprávněni podat stížnost úřadu pro ochranu osobních
údajů. Můžete se obrátit buď na úřad, který je příslušný podle místa Vašeho bydliště nebo na úřad,
který je příslušný pro skupinu společností Bosch.
Úřad příslušný pro Českou republiku:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444
www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz
Kontaktní údaje
Společnost Bosch, která je správcem Vašich údajů, můžete kontaktovat na adrese uvedené
v příslušném inzerátu.
Dále můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Bosch:
Information Security and Data Privacy Robert Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box: 30 02 20
70442 Stuttgart
Německo
Email: DPO@de.bosch.com
Případně se můžete obrátit na koordinátora ochrany osobních údajů pro společnosti ze skupiny Bosch
v ČR a SK: oou@cz.bosch.com.
Chcete-li uplatnit svá práva nebo upozornit na incident týkající se ochrany osobních údajů, použijte
následující odkaz: https://request.privacy-bosch.com/lang/cs-CZ/.
Změna Informace o zpracování osobních údajů
Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření přijatá k zabezpečení ochrany osobních údajů. V takových
případech tuto informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplníme. Věnujte
proto, prosím, pozornost platné verzi informace v pracovním inzerátu.
Datum účinnosti: březen 2022
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Příloha 1 – přehled dodavatelů a poskytovatelů služeb
Poskytovatelé služeb

Typ zpracování

SmartRecruiters GmbH
Dircksenstrasse 47
10178 Berlin, Germany
SmartRecruiters SP. Z o.o.
Fabryczna 20,
31-553
Kraków, Poland
SmartRecruiters Inc.
225 Bush Street, San Francisco, CA 94104, USA

Poskytování a průběžný rozvoj cloudové platformy
(„Software as a Service“) pro výše uvedené
zpracování.
Zpracování poskytnutých osobních údajů.

Signum GmbH
Rungestrasse 19
10179 Berlin, Germany

Zpracování osobních údajů za účelem ověření
údajů o profesní kariéře.

Amazon Web Services Inc.
10 Terry Avenue
North Seattle, WA 98109-5210, USA

Zajištění a provoz technické infrastruktury
cloudové platformy („Platform as a Service“).

Mailgun Technologies, Inc.
112 East Pecan Street
Suite 1135
San Antonio, TX 78205, USA

Zpracování emailové komunikace mezi Bosch a
uchazečem.

Text Kernel BV
Nieuwendammerkade 28A17 Amsterdam,
Noord-Holland 1022 AB The Netherlands

Poskytování, provoz a průběžný vývoj aplikace pro
analýzu životopisů (CV-Parsing).

LMC s.r.o.
Jankovcova 1569/2c
170 00 Praha 7

Evidence průběhu výběrového řízení kandidátů z
portálu JOBS.CZ

Bosch-Group V3.5 březen 2022

