Shromažďování, zpracování a využívání mých osobních údajů
V souvislosti s vytvořením mého účtu uchazeče o zaměstnání, který bude nutný k podání žádosti o
zaměstnání pro globální náborový program společnosti Magna International Inc. nebo některé z jejích
poboček (společně „Magna“ nebo „Skupina Magna“), potřebuje Magna shromažďovat, zpracovávat a
využívat mé osobní údaje. Podrobnosti jsou popsány v odstavci „Oznámení týkající se shromažďování,
zpracování a využívání osobních údajů“, uvedeném níže („Oznámení“). Podrobnosti jsou popsány v
odstavci „Oznámení týkající se shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů“, uvedeném níže
(„Oznámení“). Společnost Magna ctí Vaše soukromí a zavazuje se k dodržování platných zákonů o
ochraně soukromí v jurisdikcích, ve kterých podniká. Chápu, že společnost Magna nebude moci
zpracovat mou žádost bez mého souhlasu.
Oznámení týkající se shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů
Chcete-li se účastnit procesu náboru v rámci globálního náborového programu, budete požádáni o
vyplnění a zaslání profilu kandidáta, v němž je nutné uvést určité osobní informace o Vás, které budou
poskytnuty společnosti Magna. Informace povinné pro náborový proces budou označeny. Pokud nám tyto
informace neposkytnete, nebudeme moci Vaši žádost přijmout. Pro možnost nabídnout Vám vhodné
pozice v jiných lokalitách společnosti Magna, mohou být Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem
poskytnuté dalším pobočkám společnosti Magna.
Toto „Oznámení týkající se shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů“ („oznámení“) Vás
informuje o tom, jak Magna shromažďuje, zpracovává a využívá rozpoznané nebo rozpoznatelné údaje o
Vaší osobě (Vaše „osobní údaje“) v souvislosti s Vaším profilem.
1. Právní základ
Společnost Magna zpracovává Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, pokud platné zákony a předpisy
nestanoví jiný právní základ, například plnění předsmluvního vztahu.
2. Kategorie dat a účel využití
Shromažďování, zpracování a využívání Vašich osobních údajů může spadat do následujících datových
kategorií:
 Váš účet uchazeče o zaměstnání
o Přihlašovací údaje (e-mailová adresa a heslo)
o Vaše jméno a země pobytu
o Viditelnost profilu (pouze náboráři spravující pracovní pozici, o kterou žádám, nebo
libovolný náborář společnosti na celém světě)
o Upozornění (např. nově otevřené pozice, kariérní příležitosti)
 • Vaše kontaktní informace (např. bydliště, telefonní číslo).
 Váš profesní životopis.
 Informace o pracovní pozici, o kterou jste žádali (například: pracovní sféra, místo práce, plat,
potřebné schopnosti a zkušenosti).
 Informace o předchozích pracovních zkušenostech a zaměstnáních (např. název společnosti,
umístění, oddělení, pozice, datum přijetí, plný nebo částečný pracovní úvazek, pracovní doba).
 Informace o Vašem odborném vzdělávání a školení (např. úroveň vzdělání, související
dovednosti, vysvědčení, diplomy a certifikáty).
 Veškeré další osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s projevením zájmu o zaměstnání.
Společnost Magna ctí Vaše soukromí a zavazuje se dodržovat platné zákony o ochraně soukromí v
jurisdikcích, ve kterých podnikáme.V souladu s těmito povinnostmi společnost Magna potvrzuje, že
shromažďování, zpracování a využívání Vašich osobních údajů se bude uskutečňovat převážně v
elektronické podobě (databáze uchazečů) a Vaše osobní údaje budou využity pouze pro následující
účely:
 zpracování Vaši žádosti a náboru v rámci společnosti Magna,
 činnosti v oblasti lidských zdrojů související s náborem,
 doporučení Vašeho profilu s Vaším souhlasem na jiné vhodné pozice ve společnosti Magna,



v případě, že se stanete zaměstnancem společností Magna, Vaše osobní údaje budou využity
v souvislosti s Vašim zaměstnaneckým poměrem ve společnosti.

3. Přístup k Vašim osobním údajům (příjemci)
Za účelem zpracování Vašich informací v souvislosti s potenciální příležitostí k zaměstnání nebo umístění
mohou být Vaše osobní údaje sdíleny a zpřístupněny oprávněným pracovníkům ve společnostech
skupiny Magna (např. pracovníkům odpovědným za proces náboru, dále jen „oprávnění pracovníci“). V
důsledku toho mohou být Vaše osobní údaje předány nebo zpřístupněny pobočkám v rámci společností
skupiny Magna v jiných zemích, než je Vaše domovská země, včetně zemí mimo Evropskou
unii/Evropský hospodářský prostor, pro něž Evropská komise nevydala odpovídající rozhodnutí (což
znamená, že úroveň ochrany údajů nemusí být stejně vysoká jako v rámci Evropské unie). Správcem
údajů je společnost Magna International Inc. i kterákoli z jejích provozních poboček. Společnost Magna
zajistí, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny všude tam, kam budou údaje přenášeny nebo
zpřístupněny pobočkám v rámci společností skupiny Magna, a že tyto pobočky budou zpracovávat Vaše
osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně údajů. Oprávnění pracovníci, kteří mají přístup k
Vašim osobním údajům, jsou povinni zachovávat jejich utajení a důvěrnost. Společnost Magna zavedla
náležitá technická, organizační a fyzická opatření k ochraně Vašich osobních údajů, zejména proti
náhodnému, neoprávněnému nebo nezákonnému zničení nebo ztrátě, změně či prozrazení.
Společnost Magna dále spolupracuje s poskytovatelem služeb třetích stran jakožto oprávněným
zpracovatelem dat („zpracovatel dat“), který provozuje systém globálního náborového programu a
poskytuje související administrativní služby. Současným poskytovatelem služeb SAP Canada Inc, 222
Bay Street, Suite 2000, P.O. Box 41, Toronto, Ontario, M5K 1B7, Kanada.
Společnost Magna uzavřela takové smluvní závazky se zpracovatelem dat, aby byla Vaše osobní data
dostatečně chráněna a aby se zajistilo, že zpracovatel zpracovává Vaše osobní údaje pouze v souladu s
platnými zákony o ochraně údajů a pouze podle pokynů společnosti Magna. Zpracovatel dat je dále
povinen (i) zajistit, aby jeho pracovníci, kteří mají přístup k Vašim osobním údajům, zachovávali jejich
utajení a důvěrnost, a (ii) přijmout vhodná technická, organizační a fyzická opatření k ochraně Vašich
osobních údajů.
Kromě přiměřeného obchodního využití spojeného s globálním náborovým programem společnosti
Magna budou Vaše osobní údaje bezpečně uchovávány a spravovány přísně důvěrně a nebudou
vydávány jiným třetím osobám než zpracovateli dat, aniž byste k tomu dali souhlas (písemně nebo
elektronicky) nebo pokud to nevyžadují či jinak nepovolují zákony.
4. Uložení osobních údajů
Od posledního data činnosti související s Vaším profilem kandidáta budou Vaše osobní údaje uloženy po
dobu jednoho roku. Od posledního data činnosti související s libovolnou pracovní pozicí, o kterou žádali,
budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu šesti měsíců. Krom výše uvedeného mohou být Vaše osobní
údaje uchovávány a využívány po delší dobu (i) v případě nutnosti splnit právní povinnosti společnosti
Magna podle platných zákonů (v takovém případě je možné, že společnost Magna bude muset
uchovávat Vaše osobní údaje, i když svůj souhlas odvoláte), (ii) v případě nutnosti splnit (před-)smluvní
vztah s Vámi, (iii) pokud je to nezbytné pro účely související s Vaším zaměstnáním, v případě, že se
stanete zaměstnancem společnosti Magna, nebo (iv) v případě, že (následně) dáte souhlas s delším
uchováváním a využitím.
5. Vaše práva
Můžete kdykoli bezplatně přezkoumat osobní údaje, které jste poskytli společnosti Magna v souvislosti s
Vaším profilem kandidáta a žádostí, a změnit nebo odstranit určité informace, které byly vloženy do
systému pro potřeby globálního náborového programu.
Kromě toho můžete kdykoliv bezplatně vyžádat od společnosti Magna informace o Vašich uložených
osobních údajích a účelu jejich využití, ale i opravu či vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení
zpracování, které se jich týká. Pokud jde o osobní údaje, které jste poskytli, můžete uplatnit své právo na
přenositelnost dat, což znamená, že můžete vyžádat od společnosti Magna, aby poskytla tyto osobní
údaje Vám nebo třetí osobě, kterou jste určili.

Můžete také kdykoli bezplatně odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Společnost
Magna vymaže Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém požadujete jejich smazání, a přijme nezbytná
opatření, aby zajistila, že Vaše osobní údaje nebudou využity k žádnému účelu, s výjimkou případů, kdy
je nutné splnit povinnosti společnosti Magna podle platných zákonů.
Máte právo podat stížnost odpovědnému dozorčímu orgánu.
Účelem tohoto oznámení je poskytnout jednotný standard vyhovující předpisům s ohledem na fakt, že
zákony v některých jurisdikcích mohou vyžadovat přísnější standardy, než jaké jsou popsány v
oznámení, přičemž v takovém případě bude s Vašimi osobními údaji nakládáno ve shodě s platnými
místními zákony.
Pokud chcete uplatnit výše uvedená práva nebo máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich
osobních údajů společností Magna pro globální náborový program, kontaktujte společnost Magna na
následující e-mailové adrese careersupport@magna.com

