Oznámení o ochraně soukromí uchazečů
1.

Úvod
Společnost SolarWinds Worldwide, LLC, její přidružené a dceřiné společnosti (dále jen
„společnost SolarWinds“, „my“, „náš“ nebo „nás“) budou shromažďovat a uchovávat informace,
které nám předložíte v rámci procesu žádosti o zaměstnání, přičemž uvedené informace
mohou obsahovat osobně identifikovatelné údaje (dále jen „osobní údaje“). V tomto oznámení
o ochraně soukromí uchazečů (dále jen „oznámení o ochraně soukromí uchazečů“) je
stanoveno, jaké osobní údaje o Vás budeme shromažďovat a jakým způsobem je použijeme.
V celém textu tohoto oznámení o ochraně soukromí uchazečů můžeme rovněž použít výraz
„zpracování“, v němž budou obsaženy všechny činnosti týkající se Vašich osobních údajů,
včetně shromažďování, manipulace, ukládání, sdílení, přístupu, používání, přenosu a
vymazání informací.

2.

Účely zpracování Vašich osobních údajů

2.1.

Správa procesu žádosti o zaměstnání a vyhodnocení Vašich schopností, kvalifikace a
vhodnosti pro volné pracovní místo, včetně ověření informací
Společnost SolarWinds může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem správy procesu
žádosti o zaměstnání. Tento proces zahrnuje přezkoumání Vašich osobních údajů za účelem
posouzení Vašich schopností, kvalifikace a vhodnosti pro dané pracovní místo a další kariérní
postup v naší společnosti, rovněž tak přijetí opatření na ověření, zda jsou Vámi poskytnuté
informace pravdivé a přesné, včetně ověření udávaných referencí. V osobních údajích
zpracovávaných pro tyto účely mohou být zahrnuty tyto informace:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo či jiné kontaktní informace;
pozice, o kterou se ucházíte, motivační dopis k žádosti o zaměstnání, včetně
upřednostňovaných prací, jak jste se dozvěděli o dané pracovní pozici, Vaše ochota
cestovat, pokud to Vaše pozice vyžaduje, způsobilosti pracovat v jurisdikci, v níž se
nachází pozice, o kterou se ucházíte;
informace o aktuálním zaměstnání;
pracovní víza, povolení či Vaše další dokumenty prokazující oprávnění pracovat v
souladu s platnými imigračními zákony;
informace o Vašem vzdělání, reference, životopis a detaily žádosti o zaměstnání, údaje
z pohovorů a hodnocení, informace o kontrole a ověřování, včetně předchozích
pracovních zkušeností;
vaše předchozí (pracovní) zkušenosti a reference;
fotografie;
členství ve výborech či jiných orgánech;
jazykové dovednosti, počítačové znalosti, speciální dovednosti včetně (řidičských)
oprávnění, zájmy, volnočasové aktivity, další kvalifikace, aktivity; a
veškeré další osobní údaje, které jsou nutné nebo Vámi dobrovolně poskytnuté v
souvislosti s Vaší žádostí o zaměstnání.

Pro uchazeče z Evropské unie se budou Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto
oddílem na základě našich oprávněných obchodních zájmů, kromě případů, kdy před těmito
zájmy mají přednost Vaše základní práva a pro dodržení zákonných povinností, včetně shody
s imigračními zákony a rovnoprávnosti v zaměstnání. Pokud to spadá do oblasti oprávněného
právního zájmu, společnost SolarWinds bude mít oprávněný zájem zpracovávat Vaše osobní
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údaje takovým způsobem, aby byla schopna přijímat, obsazovat a najímat ty nejlepší možné
uchazeče o zaměstnání a zároveň dodržet veškeré platné zákony.
2.2.

Vedení záznamů a rozhovory o dalším kariérním postupu
Společnost SolarWinds může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem uchování Vašich
záznamů o současných a budoucích procesech přijímání, včetně rozhovorů s Vámi a
poskytnutí informací ohledně případného dalšího kariérního postupu, který odpovídá Vašemu
profilu. V osobních údajích zpracovávaných pro tento účel mohou být zahrnuty tyto informace:
•
•

•
•
•
•
•

jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo či jiné kontaktní informace;
pozice, o kterou se ucházíte, motivační dopis k žádosti o zaměstnání, včetně
upřednostňovaných prací, jak jste se dozvěděli o dané pracovní pozici, Vaše ochota
cestovat, pokud to Vaše pozice vyžaduje, způsobilosti pracovat v jurisdikci, v níž se
nachází pozice, o kterou se ucházíte;
informace o aktuálním zaměstnání;
vzdělání, Vaše předchozí (pracovní) zkušenosti, životopis a reference;
členství ve výborech či jiných orgánech;
jazykové dovednosti, počítačové znalosti, speciální dovednosti včetně (řidičských)
oprávnění, zájmy, volnočasové aktivity, další kvalifikace a aktivity; a
veškeré další osobní údaje, které jsou nutné nebo Vámi dobrovolně poskytnuté v
souvislosti s Vaší žádostí o zaměstnání.

Pro uchazeče z Evropské unie se Vaše osobní údaje budou zpracovávat v souladu s tímto
oddílem na základě našich oprávněných obchodních zájmů, kromě případů, kdy před těmito
zájmy mají přednost Vaše základní práva a pro dodržení zákonných povinností pro vedení
záznamů o náborových činnostech tam, kde je to vhodné. Pokud to spadá do oblasti
oprávněného právního zájmu, společnost SolarWinds bude mít oprávněný zájem zpracovávat
Vaše osobní údaje takovým způsobem, aby byla schopna přijímat, obsazovat a najímat ty
nejlepší možné uchazeče o zaměstnání a zároveň dodržet veškeré platné zákony.
2.3.

Vytváření, uplatňování a obrana právních nároků
Společnost SolarWinds může Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zjištění, uplatnění a
obrany případných právních nároků. V osobních údajích zpracovávaných pro tyto účely jsou
zahrnuty tyto informace:
•
•

•
•
•
•
•
•
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jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo či jiné kontaktní informace;
pozice, o kterou se ucházíte, motivační dopis k žádosti o zaměstnání, včetně
upřednostňovaných prací, jak jste se dozvěděli o dané pracovní pozici, Vaše ochota
cestovat, pokud to Vaše pozice vyžaduje, způsobilosti pracovat v jurisdikci, v níž se
nachází pozice, o kterou se ucházíte;
informace o aktuálním zaměstnání;
vzdělání, předchozí (pracovní) zkušenosti a reference;
fotografie;
členství ve výborech či jiných orgánech;
jazykové dovednosti, počítačové znalosti, speciální dovednosti včetně (řidičských)
oprávnění, zájmy, volnočasové aktivity, další kvalifikace a aktivity; a
veškeré další osobní údaje, které jsou nutné nebo Vámi dobrovolně poskytnuté v
souvislosti s Vaší žádostí o zaměstnání.
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Pro uchazeče z Evropské unie se Vaše osobní údaje budou zpracovávat v souladu s tímto
oddílem na základě našich oprávněných obchodních zájmů, kromě případů, kdy před těmito
zájmy mají přednost Vaše základní práva. Pokud to spadá do oblasti oprávněného právního
zájmu, společnost SolarWinds bude mít oprávněný zájem zpracovávat Vaše osobní údaje
takovým způsobem, aby byla schopna vytvářet, uplatňovat a/nebo bránit naši pozici při
uplatňování případných právních nároků v případě sporu nebo názorového nesouladu mezi
Vámi a společností SolarWinds týkající se procesu náboru a/nebo Vaší žádosti.
2.4.

Uchovávání Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracované na základě Vaší žádosti o zaměstnání se budou zpracovávat
v souladu s našimi pokyny pro uchovávání údajů a zpracování bude zahájeno v den ukončení
náborové činnost týkající se dané pracovní pozice, o kterou jste požádali, kromě případů, kdy
je vyžadována delší doba pro plnění našich právních závazků nebo právního nároku, nebo
pokud nám neoznámíte, že chcete, abychom zpracovali Vaše osobní údaje ohledně
případného dalšího kariérního postupu, o který můžete mít zájem. Takové oznámení bude
představovat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely případného dalšího
kariérního postupu. Jste srozuměni s tím, že máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.

3.

Zpřístupnění a předávání osobních údajů
Pro účely zmiňované výše můžeme sdílet Vaše osobní údaje podle potřeby se zaměstnanci
společnosti SolarWinds, kteří je z titulu funkce v rámci společnosti SolarWinds potřebují (v
zemi, kdy je daná pozice zveřejněna a v dalších zemích, v níž působíme) (včetně zemí mimo
EU/EHP)), s externími stranami nebo partnery, mezi něž patří např. dodavatelé ověřující
uchazeče o zaměstnání, včetně mateřských, dceřiných a/nebo přidružených společností
SolarWinds. Předávání osobních údajů jurisdikcím do zemí, které nemají podobné zákony na
ochranu osobních údajů jako ve Vaší jurisdikci, kde jste rezidentem, podléhají standardním
smluvním doložkám (dále jen „SSD“) Evropské komise (EK) nebo ekvivalentním prostředkům.
Na vyžádání máte nárok získat kopii dokumentace, z níž je patrno, že byla během předávání
přijata vhodná ochranná opatření na ochranu Vašich osobních údajů.
Předávání podle tohoto oddílu vychází ze stejného právního důvodu, který je uplatnitelný pro
příslušný účel (jak je uvedeno výše v oddílu 2).

4.

Odvolání souhlasu
Souhlas, který jste společnosti SolarWinds poskytli ohledně zpracování osobních údajů pro
které potřebuje Váš souhlas, můžete kdykoli odvolat.
Souhlas můžete odvolat kontaktováním společnosti SolarWinds a domluvením se na
kontaktních detailech uvedených níže. Uveďte detaily (osobní údaje atd.) týkající se odvolání
Vašeho souhlasu. Po odvolání přestane společnost SolarWinds zpracovávat Vaše osobní
údaje týkající se účelů, pro které byl Váš souhlas odvolán.
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5.

Práva týkající se osobních údajů

5.1.

Vaše práva
Společnost SolarWinds učiní kroky v souladu s platnou legislativou tak, aby byly Vaše osobní
údaje přesné, kompletní a aktuální. Máte nárok na to, aby byly nevhodné, nekompletní nebo
nesprávné osobní údaje opraveny. Kromě toho máte rovněž právo požadovat přístup k
osobním údajům, které o Vás shromažďujeme. Máte právo své osobní údaje zkontrolovat a za
určitých okolností požádat o změnu nebo vymazání těchto osobních údajů.
Pokud se nacházíte v Evropské unii, máte rovněž další práva, včetně práva, za určitých
okolností, (i) protestovat proti zpracování Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě
našich oprávněných zájmů, (ii) omezit zpracování tak, aby Vaše osobní údaje obsahovaly
pouze ukládání Vašich osobních údajů (např. v době, kdy společnost SolarWinds vyhodnocuje,
zda máte nárok na vymazání osobních údajů) a (iii) obdržet kopii osobních údajů
zpracovávaných v běžném, strojově čitelném formátu a požádat nás, abychom údaje předali
jinému správci údajů, jestliže je to technicky proveditelné.

5.2.

Stížnosti
Rovněž máte právo podat stížnost u orgánu dohledu ve Vaší jurisdikci, kde jste rezidentem,
jestliže se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje toto oznámení o ochraně
soukromí. Další informace o Vašich právech nebo o uplatňování Vašich práv získáte, pokud
nás kontaktujete prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

6.

Kontaktujte nás
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování Vašich osobních údajů,
kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky prostřednictvím výše uvedených informací, nebo
elektronicky na níže uvedené adresy: hrops@solarwinds.com nebo privacy@solarwinds.com.
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