
 

Skupina společností Conduent Group – oznámení o správě zpřístupňování osobních údajů  
pro žadatele a uchazeče o zaměstnání 

 
Společnost Conduent Business Services, LLC, a její přidružené osoby (dále jen „Conduent“, „my“, „nám“, „naše”) si uvědomují, jak 
důležité je pro vás vaše soukromí. Vaše osobní údaje mohou jako správci a/nebo zpracovatelé údajů zpracovávat přidružené osoby 
společnosti Conduent uvedené na konci tohoto oznámení. Pro ochranu vašeho soukromí a zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů 
uděláme maximum. Toto oznámení o ochraně soukromí v souvislosti s náborem (dále jen „oznámení“) popisuje, jakým způsobem vaše 
osobní údaje zpracováváme a chráníme ve spojitosti s náborovými procesy a programy. 

Toto oznámení se týká pouze osobních údajů žadatelů o práci, potenciálních zaměstnanců a našich nepovinných náborových programů 
a akcí. Netýká se osobních údajů našich zaměstnanců, klientů, nezávislých dodavatelů, kteří se jako jednotlivci neucházejí o práci nebo 
nejsou doporučeni pro přímé rozšíření pracovního týmu, ani jiných osobních údajů, jež společnost Conduent shromažďuje pro jiné 
účely. 

„Osobními údaji“ či „osobními informacemi“ (tyto pojmy jsou zaměnitelné) se v tomto oznámení rozumí informace, které samy o sobě 
nebo v kombinaci s dalšími údaji identifikují žadatele o práci, potenciální zaměstnance, uchazeče o stáž, dobrovolnickou práci nebo 
přímou dočasnou práci u nás a které nám jsou sděleny v žádosti o práci, které shromáždíme v rámci svých náborových aktivit a/nebo 
které získáme jiným způsobem za účelem navázání přímého pracovního poměru nebo pracovního vztahu (např. prostřednictvím 
profesionální náborové či personální agentury). 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, pokud tento způsob zpracování 
nebude v rozporu s požadavky platných právních předpisů. V takovém případě budou mít přednost platné právní předpisy.  

Tím, že nám odešlete své osobní údaje, potvrzujete, že: 

• jste si přečetli toto oznámení a souhlasíte, abychom vaše osobní údaje používali v souladu s ním; 

• vaše osobní údaje mohou být předávány a zpracovávány pro účely a způsoby, jež jsou definovány v tomto oznámení, 
mimo jiné mohou být předávány do zemí, o nichž se má za to, že nejsou schopny zajistit stejnou úroveň zabezpečení 
údajů jako vaše domovská země; 

• nemáte povinnost nám poskytovat žádné požadované údaje, ale pokud nám konkrétní informace nesdělíte, 
nemusíte mít možnost žádat nebo se dále ucházet o zaměstnání u nás; 

• toto oznámení není součástí pracovní smlouvy nabízené uchazečům, jež společnost Conduent přijímá;  

• jste poskytli nezbytná oznámení a získali nezbytná svolení ke sdělování osobních údajů jiných osob, jestliže nám 
odesíláte osobní údaje uchazečů.  

Shromažďované osobní údaje 

Typy osobních údajů, jež od vás žádáme ve chvíli, kdy se ucházíte o konkrétní pozici či pozice, nebo jež ze zákona musíme 
shromažďovat, se řídí požadavky země, v níž se dané pozice nabízejí, ne nutně požadavky země vašeho bydliště. Jestliže se ucházíte o 
pozice v několika zemích nebo jestliže se ucházíte o pozici, která je k dispozici ve více zemích, typy osobních údajů, jež od vás žádáme, 
a způsoby jejich zpracování se řídí požadavky všech zemí, v nichž se pozice nabízejí. 

Osobní údaje obvykle shromažďujeme přímo od vás, ve chvíli, kdy zadáváte žádost o práci u nás. Jedná se například o jméno, adresu, 
kontaktní údaje, informace o vzdělání, předchozích zaměstnáních a úspěších, výsledky testů, doporučení, hodnocení ze strany 
zaměstnavatelů a další obecné informace podstatné pro posouzení vaší žádosti o práci a pro pozice, o něž se ucházíte. Dále můžeme 
shromažďovat také osobní údaje o vás, které nám odešlou jiní, například v případě, že využijete náborovou službu nebo platformu 



sociálních médií a své osobní údaje zveřejníte způsobem, z něhož je zjevné, že je můžeme použít, abychom vás kontaktovali s případnou 
nabídkou zaměstnání.  

Některé osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme, chráníme a zpřístupňujeme, jsou více citlivé a v některých oblastech světa 
mohou být označovány jako „zvláštní kategorie“ údajů. V tomto oznámení se citlivými osobními údaji rozumí osobní údaje, které 
obsahují následující informace, odhalují je a/nebo jsou s nimi spojeny:  

➢ jedinečné identifikátory orgánů státní správy, jako jsoue například číslo pasu, číslo sociálního zabezpečení nebo 
sociálního pojištění, daňové identifikační číslo, registrační číslo cizího státního příslušníka, číslo řidičského oprávnění, 
národní nebo státní identifikační číslo/kód nebo obdobné kódy orgánu státní správy kdekoliv na světě; 

➢ čísla osobních finančních účtů, včetně čísel kreditních/debetních karet a/nebo jakýkoli bezpečnostní kód, 
autentizační kódy, přístupové kódy, data exspirace, nebo hesla, která mohou identifikovat osobní finanční účet dané 
osoby nebo k němu povolit přístup;  

➢ hesla, kódy PIN, nebo jiné přístupové kódy k počítačům, elektronickým zařízením, finančním účtům, on-line účtům 
nebo službám;  

➢ lékařské údaje nebo údaje o zdravotním stavu, včetně údajů o léčebném režimu fyzické osoby, duševní nebo fyzické 
kondici, platbě za lékařskou diagnózu nebo léčbu, nebo diagnóze stanovené zdravotníkem;  

➢ údaje o pojištění nebo invaliditě, včetně identifikačních čísel zdravotního pojištění, nároků a historie nároků;  
➢ biometrické údaje, jako jsou rysy v obličeji, otisky prstů nebo snímky zornice;  
➢ úvěrovéá hodnocení a další informace o úvěruhodnosti (včetně bonity, úvěrové kapacity, charakteru, obecné 

pověsti, osobní vlastností nebo způsobu života);  
➢ údaje o sexuálním životě, sexuálním chování nebo sexuální orientaci;  
➢ rasový nebo etnický původ;  
➢ politické názory, filozofické přesvědčení nebo náboženské vyznání;  
➢ členství v odborových organizacích; 
➢ údaje o prověřování informací poskytnutých uchazečem o zaměstnání;  
➢ informace o skutečné nebo údajné kriminální historii;  
➢ genetické údaje; nebo  
➢ jakékoliv další údaje, které by podle svého obsahu anebo v kontextu zpracování mohly způsobit fyzické osobě vážné 

nepříjemnosti nebo újmu, pokud by se staly předmětem neoprávněného zpracování nebo zpřístupnění, včetně 
jakýchkoliv informací, které osoba nebo subjekt poskytující tyto údaje označí při jejich poskytnutí za citlivé, a 
jakékoliv další údaje, s nimiž je nutno podle místně platných předpisů nakládat jako s citlivými. 

Citlivé osobní údaje shromažďujeme, chráníme a zpřístupňujeme, pouze tam, kde, kdy a jak je to nezbytné ke konkrétním účelům 
určenýmé platnými právními předpisy, pro něž tyto údaje musí být použity, a pouze k účelům zhodnocení, zda s vámi navázat pracovní 
poměr nebo smluvní vztah. Pokud platné právní předpisy nevyžadují nebo nepřipouští něco jiného, budeme citlivé osobní údaje 
zpracovávat pouze s vaším výslovným souhlasem. Citlivé osobní údaje o uchazečích nežádáme a nebudeme shromažďovat, jestliže to 
nepovolují platné právní předpisy. Tento typ informací můžeme požadovat například v případě náboru zaměstnanců pro práci v zemi, 
kde musíme splnit požadavky antidiskriminačních předpisů, nebo pokud potřebujeme prověřit, zda uchazeči v minulosti nebyli trestáni, 
jaké mají jazykové dovednosti či profesní oprávnění, případně zda splňují jiné požadavky související s pozicí, o niž se ucházejí. 

Použití vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme k legitimním účelům spojenýmé se správou personalistických a obchodních záležitostí, 
mimo jiné k účelům: 

• identifikace a zhodnocení uchazečů o zaměstnání a rovněž jejich vhodnosti pro další pozice, jež mohou být v 
budoucnu k dispozici; 

• vedení záznamů v souvislosti s náborem a přijímacím procesem; 

• zajištění souladu s právními požadavky včetně požadavků a postupů v oblasti rozmanitosti a inkluze; 

• prověření trestní minulosti v míře, jakou povolují platné právní předpisy; 



• ochrany našich zákonných práv v míře, již připouštějí či povolují právní předpisy; 

• naléhavých situací, v nichž může být ohroženo zdraví či bezpečí jedné nebo několika osob. 

Vaše osobní údaje nebo souhrnné, pseudonymizované údaje či údaje zbavené informací umožňujících identifikaci můžeme také 
analyzovat, abychom mohli vylepšit svůj náborový a přijímací proces a zvýšit atraktivitu naší společnosti pro úspěšné uchazeče.  

V některých případech si vaše údaje můžeme chtít ponechat, abychom vám v budoucnu mohli nabídnout jiné volné pozice. Pokud 
tomu tak bude, požádáme vás o souhlas – buď předtím, nebo potom, co formálně požádáte o zaměstnání –, a zařadíme vás do 
některého ze svých náborových programů, což vám umožní získávat další informace o společnosti Conduent. Vstup do těchto 
náborových programů je zcela dobrovolný.  

Pokud do náborového programu vstoupíte a později z něj budete chtít vystoupit, kontaktujte nás způsobem popsaným v oddílu Jakým 
způsobem nás můžete kontaktovat tohoto oznámení.  

Zpřístupňování vašich osobních informací a jejich předávání do zahraničí 

K vašim osobním údajům mohou mít přístup náboráři a pracovníci vedoucí pohovory, kteří pracují v zemi, kde se ucházíte o zaměstnání, 
a také náboráři a pracovníci vedoucí pohovory, kteří pro skupinu společností Conduent pracují v jiných zemích. S ohledem na své 
pracovní povinnosti mohou mít k vašim osobním údajům přístup také administrativní pracovníci a pracovníci oddělení IT společnosti 
Conduent. Se zpracováním vašich osobních údajů nám mohou pomáhat také externí poskytovatelé služeb, například poskytovatelé 
aplikací pro náborové softwarové systémy, systémy evidence uchazečů a komunikační systémy (např. poskytovatelé e-mailových 
platforem a poskytovatelé služeb pro provádění pohovorů on-line). Vaše osobní údaje sdílíme též s dalšími externími poskytovateli 
služeb, kteří nám mohou pomáhat s náborem, organizačním zajištěním a vyhodnocováním prověrek a testů před přijetím uchazečů do 
zaměstnání (může jít o testy schopností nebo on-line či telefonické pohovory a o vylepšování našich náborových postupů). Naše 
procesy jsou navrženy tak, aby zaručily, že externí poskytovatelé služeb budou osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto oznámením 
o ochraně osobních údajů a že bude řádné zabezpečena důvěrnost, dostupnost a integrita vašich osobních údajů.  

V případě reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení či jiného převodu či předání naší společnosti nebo 
některé její části mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny rovněž nástupnickým či potenciálně nástupnickým subjektům a finančním 
a právním orgánům.  

Některé osobní údaje můžeme být povinni zpřístupnit jiným třetím stranám: (i) pokud to budou vyžadovat právní předpisy; (ii) 
abychom v míře, v jaké to připouštějí či povolují právní předpisy, chránili svá zákonná práva; nebo (iii) v naléhavých situac ích, v nichž 
může být ohroženo zdraví či bezpečí některého z uchazečů nebo jiné osoby.  
 
Jako společnost s celosvětovou působností můžemepotřebovat předávat vaše osobní údaje tak, aby byly přístupné a dostupné lidem, 
kteří pracují pro přidružené osoby společnosti Conduent a třetím osobám, které se nacházejí v jiných zemích než v zemi, v níž se 
nacházíte vy. Některé z těchto zemí se nemusejí považovat za státy se stejnou mírou ochrany vašich osobních údajů jako stát, v němž 
se nacházíte nebo v němž byly vaše osobní údaje původně shromážděny. Pokud budeme takové předávání provádět nebo zamýšlet, 
přijmeme kroky k zajištění předávání osobních údajů výhradně v souladu s platnými právními předpisy.  
 
Pokud budeme nuceni provést taková předání, ať přidružené osobě společnosti Conduent nebo třetí osobě, přijmeme kroky, jež zajistí, 
aby příjemce přístupu k těmto osobním údajům uplatňoval účinná kontrolní opatření v oblasti zabezpečení, ochrany soukromí a 
smluvní kontrolní mechanismy k přiměřené ochraně těchto údajů. Pokud a jak to bude vhodné, před předáním vašich osobních údajů 
podnikneme kroky, jež zajistí jednu nebo více z následujících skutečností: (i) příjemce se nachází v zemi, jejíž právní rámec v oblasti 
ochrany osobních údajů zajišťuje odpovídající ochranu; (ii) příjemce má certifikaci podle rámce Privacy Shield; (iii) uzavřeme vhodná 
schválená smluvní ustanovení umožňující předání údajů; (iv) vůči příjemci uplatňujeme závazná firemní pravidla pro typ předmětných 
údajů a užití v rámci předání; (v) máme váš konkrétní souhlas (pokud to pro daný typ údajů vyžadují příslušné právní předpisy ); (vi) 
předání údajů provádíme z jiného zákonného důvodu, jenž je v souladu s platnými právními předpisy, například za účelem uzavření 
nebo realizace smluvního závazku ve vašem zájmu, ze závažných důvodů ve veřejném zájmu, kvůli právním nárokům nebo obhajobě 
právních zájmů, za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů vašich oprávněných osob v okamžiku, kdy vy sami, 
případně tyto osoby, nemůžete poskytnout souhlas, a jinak jak to vyžadují uznávané mezinárodní právní požadavky.  



Pokud nebudete informováni jinak a vyzváni k udělení zvláštního souhlasu s konkrétním předáním, společnost Conduent nepředá vaše 
osobní údaje mimo stát, v němž se nacházíte, pokud příjemce těchto údajů neučiní přiměřené kroky k ochraně vašich osobních údajů 
v souladu s požadavky v oblasti ochrany soukromí země, v níž se nacházíte, nebo pokud platné právní předpisy  nevyžadují jinak nebo 
nepřipouštějí něco jiného.  

Uchovávání údajů 

Pokud přijmete naši nabídku zaměstnání, veškeré relevantní osobní údaje shromážděné v období před uzavřením pracovní smlouvy 
se mohou začlenit do vašich personálních záznamů. Budou uchovávány v souladu s konkrétními právními požadavky platnými v zemi 
vašeho zaměstnání. Vaše osobní údaje můžeme po určitou dobu (jež se může různit podle země, ze které o místo žádáte a/nebo kde 
se o pozici ucházíte) uchovávat a dále používat i v případě, že vás nezaměstnáme, a to abychom dodrželi požadavky zákonů, regulačních 
orgánů a firemních pravidel, abychom mohli obhajovat nároky, analyzovat své postupy, výsledky a účinnost svého systému získávání 
talentů a abychom vám v budoucnu případně mohli nabídnout jiné pozice odpovídající vašim požadavkům, v oblastech, kde hledáte 
zaměstnání. Pokud se rozhodnete vstoupit do náborového programu, vaše osobní údaje můžeme uchovat, abychom vám v budoucnu 
mohli nabídnout jiné volné pozice. 

Pakliže pozici ve společnosti Conduent nezískáte, vaše osobní údaje uložíme na dobu, jakou vyžadují platné právní předpisy a naše 
interní pravidla pro zajištění souladu s předpisy, jak povolují nebo vyžadují platné právní předpisy. Pokud již vaše osobní údaje 
nebudeme povinni uchovávat ke zmíněnýmé účelům a pokud nevyslovíte souhlas se zařazením do naší databáze potenciálních 
zaměstnanců, abychom vám později mohli nabídnout jiné pozice, vaše osobní údaje použité v souvislosti se žádostí o zaměstnání  
vymažeme nebo zbavíme informací umožňujících identifikaci zpravidla do 36 měsíců od uplynutí doby, po niž je ze zákona musíme 
uchovávat, pokud ovšem platné právní předpisy nevyžadují, abychom je vymazali dříve.  

Zabezpečení 

Integritu, důvěrnost, bezpečnost a dostupnost osobních údajů zajišťujeme pomocí technických, organizačních a fyzických opatření. 
Kromě jiného dbáme na to, aby k osobním údajům měli přístup pouze oprávnění pracovníci společnosti Conduent a externí 
poskytovatelé služeb, kteří je skutečně potřebují znát. Je-li to zapotřebí, tito zaměstnanci a externí poskytovatelé služeb jsou s 
poskytnutými údaji povinni nakládat jako s důvěrnými informacemi. Bez ohledu na používaná preventivní opatření nemůžeme zaručit, 
že se k vašim osobním údajům nedostanou neoprávněné osoby. 

Vaše práva 

Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou k účelům, pro něž se shromažďují a používají, přesné, 
úplné a aktuální. Dále jsme přijali opatření, jejichž cílem je zajistit, aby zpracování vašich osobních údajů probíhalo v sou ladu s tímto 
oznámením o ochraně osobních údajů a platnými právními předpisy. 

Podle platných právních předpisů můžete mít právo požádat o zpřístupnění osobních údajů, které jsme o vás shromáždili, abyste  je 
mohli zkontrolovat a případně požádat o jejich změnu nebo výmaz. Můžete mít právo vyžádat si kopii osobních údajů, jež jsme o vás 
shromáždili. 

Pokud máte ke způsobu zpracování vašich osobních údajů jakékoli otázky nebo připomínky, obraťte se na pověřence pro ochranu 

osobních údajů pro region, v němž pracujete. Kontaktní údaje jsou uvedeny v oddílu Jakým způsobem nás můžete kontaktovat tohoto 

oznámení.  

Usilujeme o dodržování veškerých práv udělených subjektům údajů na základě příslušných a platných právních předpisů. V závislosti 

na vaší poloze a předpisech platných pro zpracovávání vašich osobních údajů můžete mít určitá práva. V rozsahu požadovaném 

platnými právními předpisy budeme dodržovat následující: 

1. Pokud chcete získat přístup, opravit nebo aktualizovat své osobní údaje, pokuste se o to nejprve prostřednictvím 

samoobslužných aplikací, k nimž vám byl udělen přístup. Přihlaste se do těchto aplikací a případně aktualizujte své 

údaje v souladu s příslušnými pokyny v aplikaci. 



 

2. Pokud ještě nemáte přístup ke svým osobním údajům a chcete získat přístup nebo kopie těchto údajů; nebo pokud 

chcete tyto údaje vymazat a nemůžete tak učinit prostřednictvím samoobslužných aplikací, obraťte se na příslušné 

kontaktní skupiny uvedené v oddílu Jakým způsobem nás můžete kontaktovat tohoto oznámení. Pokud jste na 

základě těchto kroků nedospěli k náležitému výsledku, můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů 

jmenovaného pro region, z něhož jste podali žádost, nebo příslušejícího pobočce, kde jste se o zaměstnání ucházeli. 

Seznam pověřenců pro dané regiony najdete v oddílu Jakým způsobem nás můžete kontaktovat tohoto oznámení. 

Pokud neobdržíte přijatelnou odpověď od regionálního pověřence, obraťte se na hlavního pověřence společnosti 

Conduent pro ochranu osobních údajů, který je rovněž uveden v oddíle Jakým způsobem nás můžete kontaktovat 

tohoto oznámení. Máte-li trvalý pobyt v zemi, která vám přiznává právo na přístup k vašim osobním údajům, 

vyvineme přiměřené úsilí, abychom vaší žádosti v souladu s platnými právními předpisy vyhověli, mimo jiné abychom 

vám údaje poskytli v přiměřeně použitelném formátu.  

 

3. Máte-li trvalý pobyt v zemi, která vám přiznává právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, můžete 

proti takovému zpracování vznést námitku a vyzvat nás, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili. Vezměte 

prosím na vědomí, že i tak se na nás mohou vztahovat nezávislé právní závazky v oblasti splňování požadavků k 

uchovávání některých, nebo veškerých osobních údajů po takovou dobu, po níž to vyžadují právní nebo interní 

předpisy.  

 

4. Pokud jsme vaše osobní údaje shromáždili a zpracováváme je na základě vašeho souhlasu, svůj souhlas můžete 

kdykoli odvolat. Odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracovávání před jeho odvoláním, ani jím 

nebude dotčeno zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů ke zpracování 

než vašeho souhlasu. 

 

5. Máte-li trvalý pobyt v zemi, která vám toto právo přiznává, máte právo v souvislosti se shromažďováním a 

používáním vašich osobních údajů podat stížnost úřadu pro ochranu osobních údajů. Bližší informace získáte u 

místního dozorového úřadu na ochranu osobních údajů. (Kontaktní údaje úřadů pro ochranu osobních údajů v 

Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku a některých zemích mimo Evropu lze získat od pověřence pro 

ochranu osobních údajů ve vašem regionu a/nebo hlavního pověřence pro ochranu soukromí společnosti Conduent).  

Abychom pomohli zajistit ochranu vašeho soukromí a vaši bezpečnost, před poskytnutím přístupu k osobním údajům přiměřeným 
způsobem ověříme vaši totožnost. Vyvineme přiměřenou snahu, abychom vaše žádosti prošetřili, vyřídili či jinak zpracovali (jak mohou 
vyžadovat platné právní předpisy) co nejdříve. S ohledem na okolnosti a povahu žádosti se může stát, že vám přístup k osobním údajům 
nebudeme moci poskytnout nebo vaší žádosti nebudeme moci plně vyhovět – například v případě, že by zpřístupnění informací 
znamenalo odhalení totožnosti někoho dalšího. Vyhrazujeme si právo za vyřízení žádosti účtovat odpovídající poplatek, jestliže to 
dovolují platné právní předpisy, a/nebo nevyhovět žádostem, o nichž se budeme domnívat, že jsou podle platných právních předpisů 
nepodložené, nepřiměřené nebo nepřijatelné z jiného důvodu. 

Rozhodnutí o náboru a přijímání pracovníků nečiníme pouze na základě automatizovaného vyhodnocení údajů či profilů bez lidského 
zásahu. 

Práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii 

Společnost Conduent vaše osobní údaje získané pro účely náboru neposkytuje třetím stranám pro účely přímého marketingu.  



Jste-li rezidentem státu Kalifornie ve věku do 18 let a registrovaným uživatelem některé z webových stránek, kde je zveřejněno toto 
oznámení o ochraně osobních údajů, máte podle oddílu 22581 kalifornského zákona California Business and Profession Code právo 
požádat o odstranění obsahu či informací, které jste zveřejnili, jestliže webová stránka umožňuje zveřejňování informací, a vaší žádosti 
musí být vyhověno. Chcete-li takovou žádost podat, zašlete ji na e-mailovou adresu pro podávání žádostí subjektů o přístup k údajům, 
kterou najdete v oddílu Jakým způsobem nás můžete kontaktovat. V žádosti podrobně popište, jaký konkrétní obsah či jaké konkrétní 
informace chcete odstranit. Mějte prosím na paměti, že žádost nemusí zaručit úplné či dokonalé odstranění obsahu, který jste 
zveřejnili, a že zákon odstranění obsahu za určitých okolností nevyžaduje či nepovoluje, ani když o něj požádáte.  

Soubory cookie a další sledovací technologie 

V souvislosti s náborem zaměstnanců můžeme používat soubory cookie a další sledovací technologie, abychom zájemcům o práci 
mohli nabídnout personalizované prostředí a abychom v určitých oblastech a za určitých okolností mohli vyhledávat kandidáty nebo 
znovu oslovovat žadatele či potenciální žadatele nebo abychom mohli kontaktovat dřívější zaměstnance a znovu jim nabídnout práci. 

My a také přidružené osoby v naší síti můžeme používat soubory cookie, webové majáky, sledovací pixely, prázdné soubory GIF, skripty 
či jiné podobné technologie (dále jen „sledovací technologie“), které se mohou ukládat do vašich zařízení, s nimiž se může pracovat z 
vašich zařízení a jež se mohou načítat či číst prostřednictvím některých webových stránek, aplikací či služeb, které můžeme používat k 
oslovování potenciálních žadatelů o práci. Jestliže navštívíte webovou stránku nebo použijete službu, jež využívá sledovací technologie, 
na příslušné webové stránce či v příslušné aplikaci nebo službě se zobrazí podrobnější informace o používaných sledovacích 
technologiích a o možnostech volby, které v souvislosti s nimi máte. Na webové stránce, v aplikaci či službě také najdete oznámení o 
zpřístupňování informací, jaké vyžadují platné právní předpisy nebo jaké považují za nezbytné společnost Conduent a/nebo 
provozovatelé sítí, s nimiž v souvislosti s danými sledovacími technologiemi spolupracujeme. 

Používáme-li na konkrétních webových stránkách nebo v konkrétní službě sledovací technologie, upozorníme na to v odpovídajícím 
oznámení a nabídneme vám možnost vyjádřit nesouhlas s tím, abychom my a provozovatelé sítí, s nimiž spolupracujeme, pomocí 
daných sledovacích technologií sledovali, jakým způsobem využíváte webové stránky, služby, zařízení a čas na nich strávený.  

Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili respektování signálů do not track (nesledovat) z prohlížečů, jestliže je zřejmé, že jste 
prohlížeč aktivně nastavili tak, aby signál do not track odesílal.  

Děti 

Žádné naše náborové aktivity nejsou cíleny na děti mladší 16 let, pokud to nepovolují platné právní předpisy. Pokud nás k tomu 
neopravňují platné právní předpisy, vyvíjíme maximální úsilí, abychom se vyhnuli shromažďování osobních údajů lidí mladších 16 let. 
Tyto osobní údaje nikdy neshromažďujeme záměrně. Pokud to nepovolují platné zákony, k používání našich webových stránek a služeb 
nevyzýváme ani neopravňujeme nikoho ve věku do 16 let a nikoho v tomto věku také nevyzýváme a neopravňujeme k zasílání údajů 
společnosti Conduent.  

Externí náboráři a odesílání údajů třetími stranami 

Je-li tento způsob zasílání údajů povolen, všichni externí náboráři a všechny třetí strany, jež nám pro účely náboru mohou zasílat osobní 

údaje žadatelů o práci, musí žadatele, jejichž údaje chtějí odeslat, seznámit s našimi postupy ochrany soukromí a také od nich před 

odesláním osobních údajů musí získat všechna potřebná svolení. Externí náboráři a třetí strany odesílající údaje žadatelů o práci 

prohlašují, že od osob, jejichž osobní údaje odesílají, mají veškerá potřebná svolení, na základě kterých tyto osobní údaje můžeme 

použít k účelům, pro něž jsou zaslány.  

Jakým způsobem nás můžete kontaktovat  

Pokud k tomuto oznámení nebo k našim postupům v oblasti zpracovávání osobních údajů máte jakékoli otázky či připomínky nebo 
pokud chcete uplatnit svá práva nebo vznést žádosti v souvislosti se svými osobními údaji, využijte následující kontaktní informace. 
Rovněž se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů pro region příslušný pro vaši práci. 



Pokud chcete získat přístup ke svým osobním údajům nebo své údaje opravit či aktualizovat nebo pokud chcete vznést námitku proti 
zpracovávání svých osobních údajů, případně požádat o výmaz nebo zablokování svých osobních údajů a přístup k údajům nemůžete 
získat prostřednictvím samoobslužných systémů, zašlete svou žádost s uvedením její povahy (přístup, oprava, výmaz apod.) a jakékoli 
konkrétní údaje, jež nám žádost pomohou zpracovat, na následující adresy: 

Pokud žijete nebo hledáte práci ve Střední či Jižní Americe nebo v Karibiku: DSRHRLATAM@Conduent.com 

Pokud žijete nebo hledáte práci v USA či Kanadě: DSRHRNA@Conduent.com 

Pokud žijete nebo hledáte práci v Asii a Tichomoří: DSRHRAPAC@Conduent.com 

Pokud žijete nebo hledáte práci v Evropě, na Blízkém východě nebo v Africe: DSRHREMEA@Conduent.com 

Pokud máte otázky či připomínky k tomuto oznámení nebo postupům zpracování osobních údajů žadatelů o práci ze strany společnosti 
Conduent, případně nás v souvislosti s ochranou osobních údajů žadatelů o práci chcete kontaktovat z jiného důvodu, můžete se  
obrátit na naše pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Pokud žijete nebo hledáte práci v Německu, použijte tyto kontaktní údaje: 

Barbara Broers    Unternehmensberatung für Datenschutz 
Datenschutzberatung Broers  Buddenhof 5  
E-mail: datenschutz@conduent.eu   21635 Jork, Německo 
Mobilní telefon: +40 171 / 124 44 26                                   
 

Pokud žijete nebo hledáte práci v jiném členském státě Evropské unie než v Německu nebo pokud pracujete ve Spojeném 
království či v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), obraťte se na naši evropskou kancelář pro ochranu osobních údajů: 

 Fieldfisher LLP 
ConduentDPO@conduent.com 

Pokud pracujete v jiné zemi než v Německu, zemích Spojeného království, a EHP nebo členském státě Evropské unie, 
kontaktujte: 

 Brian Clayton    Conduent Business Services, LLC 
 Chief Privacy Officer   100 Campus Drive 

Brian.Clayton@conduent.com  Florham Park, NJ 07932 
Telefon: +1 (856) 651-2814 

Některé státy uznávají koncepci správců a zpracovatelů údajů. Správcem údajů se obecně rozumí subjekt, který stanoví účel 
využívání, shromažďování, ochrany a zpřístupňování osobních údajů. Zpracovatel údajů správci obecně pomáhá zpracovávat 
informace, ale nemá samostatnou rozhodovací pravomoc, pokud jde o shromažďování, využívání, ochranu a zpřístupňování 
osobních údajů.  

Pracujete-li v zemi, jež uznává koncepci správců a zpracovatelů údajů, správcem vašich osobních údajů v souvislosti se žádostí 
o práci jsou subjekty společnosti Conduent, které vaše osobní údaje k účelům žádosti o zaměstnání původně přímo získaly. 
Tyto subjekty mohou vaše osobní údaje předat jiným subjektům společnosti Conduent, aby je mohly podle vlastního uvážení 
využívat jako správci nebo zpracovatelé údajů k účelům, jež tito příjemci v souvislosti s těmito údaji uznají za vhodné.  

 

 

mailto:DSRHRLATAM@Conduent.com
mailto:DSRHRNA@Conduent.com
mailto:DSRHRAPAC@Conduent.com
mailto:DSRHREMEA@Conduent.com
mailto:datenschutz@conduent.eu
mailto:ConduentDPO@conduent.com
mailto:Brian.Clayton@conduent.com


Změny a aktualizace tohoto oznámení  

Toto oznámení lze průběžně aktualizovat tak, aby zohledňovalo nezbytné změny v naší praxi v oblasti ochrany soukromí. V takových 
případech přijmeme vhodná opatření, která zajistí, abyste obdrželi informace o podstatných změnách v tomto oznámení přiměřeným 
způsobem pro doručení tohoto oznámení, nebo jinak v souladu s požadavky platných právních předpisů.  

Datum: 22. května 2018 

  



SEZNAM PŘIDRUŽENÝCH OSOB SPOLEČNOSTI CONDUENT 

 
 
Conduent Education Services, LLC  
Conduent Business Services, LLC  
Conduent Title Records Corporation  
Conduent Government Records Srvs, Inc.  
Conduent Enterprise Solutions, LLC  
Conduent Care Management, Inc.  
Conduent State & Local Solutions, Inc  
Conduent Bus Proc Optimization Srvs, Inc  
Conduent Human Services, LLC  
Conduent Transport Solutions, Inc  
Conduent Commercial Solutions, LLC  
Conduent Credit Balance Solutions, LLC  
Conduent Payment Integrity Solution Inc.  
Conduent Bill Review Corporation  
Conduent Customer Care Solutions, Inc.  
Conduent Learning Services, Inc.  
Conduent Image Solutions, Inc.  
Conduent Unclaimed Property Systems, Inc.  
Conduent Securities Services, Inc.  
Conduent HR Consulting, LLC  
Conduent HR Services, LLC  
Conduent Health Administration, Inc.  
Market Line S.A.  
Conduent Business Services (Australasia) Pty. Ltd.  
Wireless Data Services Pty Limited  
Conduent Serviços de Terceirização de Processos de 
Negócios Ltda.  
ACS HR Solucoes Servicos de Recursos Humanos do 
Brasil Ltda.  
Conduent do Brasil Serviços de Call Center Ltda.  
Conduent HR Consultants Limited/Conseillers RH 
Conduent Limitée  
Conduent HR Solutions Canada Co.  
CPAS Systems Inc.  
Conduent Business Services Canada, Inc.  
Conduent Solutions Chile SA  
Affiliated Computer Services (Tianjin) Co., Ltd.  
ML Colombia S.A.  
ACS Czech Republic s.r.o.  
Conduent Solutions Dominican Republic, SAS  
Affiliated Computer Services (Fiji) Limited  
Conduent Business Solutions (France) SAS  
Conduent Business Process Solutions S.A.S.  
Affiliated Computer Services of Germany GmbH  
Invoco Holding GmbH  
Invoco Business Solutions GmbH  
Invoco Multimedia GmbH  
Invoco Technical Service GmbH  
Invoco Helpline Communication GmbH  

Invoco Communication Center GmbH  
Invoco Customer Service GmbH  
Invoco Media Sales GmbH  
Invoco Service Center GmbH  
Invoco Helpline GmbH  
Invoco Services & Sales GmbH  
Invoco Sales GmbH  
Conduent Business Services de Guatemala S.A.  
ACS HR Solutions Share Plan Services (Guernsey) 
Limited  
Conduent Business Process Solutions Limited  
Conduent Business Solutions (Hong Kong) Limited  
Conduent Business Services India LLP  
Conduent (Ireland) Limited  
Conduent Business Solutions Italia S.p.A.  
Conduent Business Services Italy S.r.l.  
e-Services Group International (Jamaica) Limited  
Conduent Solutions (Jamaica) Limited  
Conduent Business Services Malaysia Sdn.Bhd  
Conduent Solutions Mexico de R.L. de C.V  
Conduent de Mexico S.A. de C.V.  
ACS HR Solutions Nederland B.V.  
Unamic/HCN B.V.  
Conduent Business Services (Netherlands) B.V.  
Market Line Peru S.A.C.  
ACS Solutions Peru S.A.  
Conduent Business Services Philippines, Inc.  
Conduent Solutions Philippines, Inc. ROHQ  
Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o.  
ACS Solutions Poland Sp. z o.o.  
Conduent Business Services Romania S.r.l.  
Conduent Business Process Solutions Limited  
Conduent (Pty) Ltd  
Affiliated Computer Services of Spain, S.L., Sociedad 
Unipersonal  
Affiliated Computer Services GmbH  
Conduent Business Solutions AG  
Unamic/HCN Müşteri Hizmetleri Ltd. Şti.  
Buck Consultants Limited  
Buck Consultants (Healthcare)  
Buck Consultants (Adm + Inv) Ltd  
Conduent Parking Enforcement Solutions Limited  
Wireless Data Services Limited  
CVG Ltd.  
Conduent Business Process Solutions Limited 

 


