
 

  

Poslední aktualizace:  25 Května 2018 

Společnost Colgate-Palmolive a naše globální společnosti a přidružené společnosti (souhrnně dále 
jako „společnost Colgate“, „my“ nebo „nás“) si váží vaší důvěry a zavazuje se k zodpovědné správě, 
používání a ochraně osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů pro uchazeče o 
zaměstnání („Zásady“) popisují naše postupy v souvislosti s veškerými údaji, které shromažďujeme 
prostřednictvím oddílu Kariéra na našich webových stránkách (na adrese https://jobs.colgate.com/) 
(„kariérní web“) v souvislosti s vaší žádostí o práci nebo stáž ve společnosti Colgate. Osobní údaje 
zasílané v jiných částech webových stránek společnosti Colgate budou používány v souladu s našimi 
všeobecnými zásadami online ochrany osobních údajů na stránkách 
https://www.colgatepalmolive.com/en-us/legal-privacy-policy/privacy-
policy?_ga=2.249888591.853955750.1524063637-1313945328.1524063637. 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME 

Osobní údaje, které nám poskytnete 

Osobní údaje od vás shromažďujeme v souvislosti s vaším účtem na kariérním webu nebo s vaší 
žádostí:  

Shromažďujeme následující osobní údaje: 

 Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další kontaktní údaje; 

 Heslo; 

 Životopis, průvodní dopis, předchozí pracovní zkušenosti a informace o vzdělání; 

 Dovednosti;  

 Úroveň zájmů; 

 Profesionální a jiné pracovní licence, oprávnění a certifikace; 

 Informace související s referencemi; a  

 Veškeré další informace, které se rozhodnete nám poskytnout (např. preference 
zaměstnance, ochota k přemístění, současný plat, požadovaný plat, ocenění nebo členství v 
profesních sdruženích,). 

Jak je diskutováno v části Rozmanitost dále, v určitých případech můžeme pokládat otázky například 
na rasu nebo etnický původ, věk, vojenský status, pohlaví a případnou invaliditu uchazečů o práci. 
Důvodem je sledování rovných příležitostí. Můžeme se ptát také na záznamy v trestním rejstříku. 
Budeme tak činit pouze v případě, že to dovoluje platná legislativa.  Jinak vás žádáme, abyste se 
vyhýbali předkládání informací, které mohou v rámci platné legislativy představovat citlivé údaje. 
Výjimkou jsou případy, kdy jsou tyto informace požadované ze zákona. Mezi citlivé osobní údaje patří 
rasa, náboženství, etnická příslušnost, národnost nebo národnostní původ, věk, genderová identita, 
sexuální život nebo praktiky či sexuální orientace, rodinný stav, zdravotní údaje (včetně statusu 
invalidity), genetické nebo biometrické údaje, biometrické šablony, politické nebo filosofické 
představení, členství v politické strany nebo odborech, vojenský status nebo status veterána, 
informace o kontrole profesní historie a soudní údaje, jako jsou trestní záznamy nebo informace o 
ostatních soudních či administrativních řízeních. 

Veškeré osobní údaje, které prostřednictvím kariérního webu odesíláte, musí být pravdivé, úplné a 
nesmí být zavádějící. Předkládání nepřesných, neúplných nebo zavádějících osobních údajů může 
vést k zamítnutí vaší žádosti během procesu jejího předložení nebo k disciplinárnímu řízení, které 
může vyústit až v okamžité ukončení pracovního poměru. Dále je vaší zodpovědností zajistit, že 
osobní údaje, které předkládáte, neporušují práva jakékoli třetí strany. 

https://jobs.colgate.com/
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Pokud nám v rámci své žádosti poskytujete osobní údaje odkazující na jakoukoli jinou osobu, je vaší 
povinností vyžádat si souhlas této osoby předtím, než nám její osobní údaje poskytnete.  

Osobní údaje z jiných zdrojů 

Pro účely zpráv z kontroly profesní historie v souvislosti s vaší žádostí, a pokud to umožňuje platná 
legislativa, si společnost Colgate vyžádá vaše osobní údaje z jiných zdrojů: 

K těmto zdrojům mohou patřit: 

 Vaše reference; 

 Předchozí zaměstnavatelé;  

 Vzdělávací instituce, které jste navštěvovali; 

 Vymáhání místních zákonů; 

 Poskytovatelé vstupních zdravotních vyšetření. 

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme z některého z následujících důvodů: 

a) Vzhledem k tomu, že nám dobrovolně poskytnete tyto osobní údaje a souhlas s jejich 
zpracováním;  

b) Vzhledem k tomu, že jsou osobní údaje nezbytné k provedení kroků na vaši žádost ještě před 
zahájením zaměstnání nebo stáže;  

c) Vzhledem k tomu, že jsou tyto osobní údaje pro nás zvlášť důležité a máme ze zákona 
konkrétní legitimní zákon je zpracovávat;  

d) Abychom mohli plnit náš právní závazek; nebo  

e) Tam, kde je nezbytné chránit životní záznamy nějaké osoby. 

Tam, kde je sběr údajů nebo jejich zpracování podmíněno vaším souhlasem, můžete tento souhlas 
kdykoli odvolat do míry povolené platnou legislativou. 

Osobní údaje, které předkládáte prostřednictvím kariérního webu, budou používány pro účely 
globálního náboru, řízení a plánování zaměstnanců ve společnosti Colgate, jak umožňuje platná 
legislativa:   

 Zpracování vaší žádosti. Tyto kroky budeme uplatňovat s cílem spravovat naše potenciální 
smluvní vztahy s vámi na základě našich legitimních zájmů; 

 Posouzení vašich schopností a kvalifikací pro danou pracovní pozici. Tyto kroky budeme 
uplatňovat s cílem spravovat naše potenciální smluvní vztahy s vámi na základě našich 
legitimních zájmů; 

 Provádění referenčních kontrol. Tyto kroky podnikneme, abychom vyhověli našim právním 
povinnostem nebo na základě našich legitimních zájmů; 

 Reagování na vaše dotazy a komunikace s vámi o vaší žádosti a zasílání vám informací 
týkajících se kariérního webu a změn našich smluvních podmínek. Tyto kroky budeme 
uplatňovat s cílem spravovat naše potenciální smluvní vztahy s vámi; 

 Vyhovění nebo monitorování shody s platnou legislativou nebo nařízeními. Tyto kroky 
podnikneme, abychom vyhověli našim právním povinnostem nebo na základě našich 
legitimních zájmů;  



 

  

 Provádění kontrol pracovní historie v případě, že uvažujeme vám danou pracovní pozici 
nabídnout (tam, kde to umožňuje zákon). Tyto kroky podnikneme, abychom vyhověli našim 
právním povinnostem nebo na základě našich legitimních zájmů; 

 Abychom chránili ostatní naše legitimní zájmy, například pro administrativní účely, souhrnné 
vykazování smluv, interní školení a jak je obecně požadováno pro naše podnikání v rámci 
společnosti Colgate a jejích přidružených společností; 

 Abychom mohli realizovat dobrovolné průzkumy zkušeností uchazečů o zaměstnání 
dodavatelem třetí strany. 

Vaše osobní údaje budou přidány do mezinárodní databáze uchazečů společnosti Colgate a mohou 
být uchovávány a používány k tomu, abychom zvažovali vaše kariérní možnosti ve společnosti 
Colgate a jejích přidružených společnostech, ve kterých se o zaměstnání neucházíte. Pokud tak 
nechcete učinit, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese uvedené v části Kontaktní údaje a my 
vám poskytneme pokyny.  

Pokud vás přijímáme do zaměstnání, mohou být vaše osobní údaje, které získáme v souvislosti s vaší 
žádostí, zadány do našeho personálního systému a budou sloužit ke správě procesu náboru. Takové 
osobní údaje se pak mohou stát součástí vaší zaměstnanecké složky a používat pro ostatní účely 
související s vaším zaměstnáním.  

Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím kariérního webu je dobrovolné. Pokud nám však 
neposkytnete dostatek informací, společnost Colgate nemusí být schopná zvažovat vaši žádost o 
zaměstnání nebo v případě, že zaměstnání získáte, o vašich následných povýšeních nebo 
přemístěních na jinou pozici či do jiné lokality. 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PŘEVOD OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost Colgate sdílí osobní údaje s přidruženými společnostmi, které posuzují uchazeče o danou 
pracovní pozici. Společnost Colgate dále ponese odpovědnost za osobní údaje, které používá 
společně s těmito přidruženými společnostmi. Seznam a adresy našich poboček a dceřiných 
společností naleznete 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21665/000002166518000006/exhibit2112312017.htm. 

Přístup k osobním údajům omezíme na zaměstnance, kteří je musí znát z pracovních důvodů pro 
účely uváděné v těchto zásadách, a to včetně zaměstnanců oddělení získávání talentů, personálního 
oddělení a oddělení informačních technologií a také v oddělení, které zodpovídá za pracovní pozici, o 
niž se ucházíte. Společnost Colgate sdílí osobní údaje také s našimi nezávislými poskytovateli služeb 
pro účel usnadnění služeb, které nám poskytují, včetně hostování a provozování kariérního webu, 
pomoci při náboru a zpracování kontroly profesní historie.   

Zpřístupnění vašich osobních údajů může spočívat v jejich přenášení do jiných zemí, včetně USA 
nebo jakékoli jiné země, kde my nebo naši poskytovatelé služeb působíme. Pokud sídlíte v 
Evropském hospodářském prostoru (EHP), mohou sem patřit i země mimo EHP. Evropská komise 
považuje úroveň ochrany některých těchto údajů za odpovídající standardům EHP. Celý seznam 
těchto zemí je k dispozici na seznamu adekvátnosti komise EU, který je k dispozici na adrese 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-
personal-data-non-eu-countries_en. Stejně jako u převodů do jiných zemí jsme při ochraně vašich 
osobních údajů nasadili adekvátní opatření jako standardní smluvní doložky přijímané Evropskou 
komisí . Kopii těchto opatření můžete získat tak, že nás budete kontaktovat na adrese uvedené v části 
Kontaktní údaje níže, případně kliknutím https://www.colgatepalmolive.cz/contact-us. 

OSTATNÍ VYUŽITÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje používáme a zpřístupňujeme také podle toho, jak je nezbytné nebo vhodné, 
zejména když máme právní závazek nebo legitimní zájem tak učinit: 

 Vyhovění platné legislativě. 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/21665/000002166518000006/exhibit2112312017.htm
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 Sem mohou patřit zákony mimo zemi vašeho trvalého pobytu.  

 K reagování na žádosti veřejných a státních orgánů. 

 Sem mohou patřit orgány mimo zemi vašeho trvalého pobytu. 

 Spolupráce s bezpečnostními složkami. 

 Například když obdržíme žádosti a nařízení v souvislosti s vymáháním zákonů. 

 Z jiných zákonných důvodů.  

 Vymáhání našich smluvních podmínek; a 

 Ochrana našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku nebo práv, soukromí, 
bezpečnosti nebo majetku našich přidružených společností, vás nebo ostatních.  

 V souvislosti s prodejní nebo obchodní transakcí. 

 Máme legitimní zájem zpřístupnit nebo převést vaše osobní údaje na třetí stranu v 
případě reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření podniku se společnou majetkovou účastí, 
přidělení, převodu nebo jiným disponováním celou naší firmou nebo její částí, majetkem 
nebo akciemi (včetně případů v souvislosti s vyhlášením bankrotu nebo podobným 
soudním řízením).  

SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE 

My a naši poskytovatelé služeb používáme na kariérních webech soubory cookie a podobné 
technologie. Další informace získáte v našem https://www.colgatepalmolive.com/en-us/legal-privacy-
policy/cookies.  

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ 

Pokud legislativa nestanoví nebo nenařizuje jinak, osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně 
nutnou k naplnění účelů uvedených v tomto prohlášení. Mezi kritéria k určení délky období 
uchovávání údajů patří: (i) doba trvání procesu žádosti; (ii) po dobu, po kterou trvá náš průběžný 
smluvní vztah s vámi; (iii) podle požadavků legislativních povinností, kterým podléháme; (iv) podle 
toho, co je vhodné ve světle naší legální pozice (například s ohledem na platné statuty nebo omezení, 
soudní řízení nebo regulatorní šetření).  

Můžeme z naší databáze odebrat osobní údaje u neaktivních účtů, a to v souladu s platnými 
zákonnými nebo regulatorními povinnostmi. Společnost Colgate může navíc kdykoli a bez udání 
důvodu odstranit vaše osobní údaje (včetně vašeho životopisu) z naší databáze. Proto si prosím 
ponechejte vlastní kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli. 

KARIÉRA VOLBY A PŘÍSTUP 

Když se zaregistrujete na kariérním webu, máte možnost přistupovat ke svým osobním údajům zde 
uloženým, kontrolovat je a aktualizovat své informace o účtu. Aktualizovaný profil bude sloužit jako 
výchozí při příští žádosti o pracovní místo pomocí vašeho online účtu. Pokud chcete změnit osobní 
údaje, které jste již odeslali ke zvažování na konkrétní pracovní místo, aktualizujte prosím svůj profil a 
žádost o danou pracovní pozici. Pokud se vaše osobní údaje změní nebo jsou nepřesné, ihned je 
prosím aktualizujte. 

Tam, kde to umožňuje platná legislativa, můžete si vyžádat možnost kontroly svých osobních údajů, 
přístup k nim, jejich aktualizaci, omezení, potlačení nebo odstranění; můžete požadovat, abychom 
vaše osobní údaje přestali používat, jak umožňuje platná legislativa nebo si můžeme vyžádat kopii 
nebo přenosnost vašich osobních údajů.  Odešlete prosím svou žádost tak, že nás budete 
kontaktovat podle informací v části Kontaktní údaje. Na vaši žádost odpovíme podle příslušné 
legislativy. 

Ve své žádosti prosím jasně uveďte, k jakým osobním údajům chcete přejít nebo které chcete změnit, 
zda chcete, abychom vymazali osobní údaje, které jste nám poskytli, z naší databáze nebo když nám 
chcete jinak dát vědět, jaká omezení máme na vaše osobní údaje použít.   

V rámci vaší ochrany můžeme vyhovět pouze žádostem týkajícím se osobních údajů spojených 
s konkrétní e-mailovou adresou, kterou jste použili při vytváření svého účtu. Před vyhověním žádosti 
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bude také třeba ověřit vaši totožnost. Upozorňujeme, že pro některé osobní údaje nemusí podle 
příslušné legislativy o ochraně informací a dalších předpisů žádost platit. 

DALŠÍ INFORMACE PRO SUBJEKTY ŽIJÍCÍ V EHP 

Pokud sídlíte v EHP, můžete mít také následující možnosti: 

 Pokud budete mít nějaké otázky k těmto zásadám, kontaktujte nás na adrese 
CP_Global_Recruitment@colpal.com. 

 Můžete podat stížnost u orgánu ochrany údajů pro vaši zemi nebo oblast nebo v případě 
podezření na profesní přečin na adrese http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080. 

ZABEZPEČENÍ 

V rámci ochrany osobních údajů zavádíme všechna přiměřená organizační, technická a 
administrativní opatření. Žádný přenos dat nebo úložný systém však nemůže zaručit 100% 
spolehlivost. Jestliže máte důvod domnívat se, že vaše interakce s námi již není bezpečná, dejte nám 
to prosím ihned vědět na základě údajů uvedených v části Kontaktní údaje. 

Společnost Colgate se tímto zříká, do míry přípustné místní legislativou, veškeré zodpovědnosti své i 
svých přidružených společností a smluvních stran za jakékoli osobní údaje, které získáme v 
souvislosti s vaší žádosti a u nichž dojde ke ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu, zpřístupnění, 
změně nebo zničení nebo včasného nedodání na náš kariérní web. 

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN 

Tyto zásady se nezabývají soukromím, daty nebo jinými postupy třetích stran, včetně jakýchkoli 
třetích stran, které provozují jakýkoli web či službu, na něž kariérní web odkazuje, a my za ně 
odmítáme jakoukoli odpovědnost. Fakt, že kariérní web uvádí odkaz na takové stránky, nepředstavuje 
jakoukoli podporu takového webu nebo služby ze strany společnosti Colgate nebo jejích přidružených 
společností.   

LEGISLATIVA PLATNÁ PRO ŽÁDOST O ZAMĚSTNÁNÍ 

Kariérní web vám umožňuje ucházet se o zaměstnání kdekoli na světě, což je výhodou 
centralizované globální funkce náboru společnosti Colgate. Kariérní web je provozován z USA. 
Veškeré osobní údaje, které jeho prostřednictvím odesíláte, tak budou shromažďovány v USA a řídí 
se legislativou USA. Pokud však vaše osobní údaje sdílíme s přidruženou společností z jiné země, 
která by mohla být potenciálním zaměstnavatelem, bude tato společnost zpracovávat vaše osobní 
údaje v souladu s těmito zásadami. Jakékoli rozhodnutí ohledně náboru nebo jiné rozhodnutí v 
souvislosti se zaměstnáním učiní náborová přidružená společnost v souladu se zákony země, kde 
bude daná pracovní funkce vykonávána. 

O DĚTECH 

Kariérní web není určen pro nezletilé do 18 let. 

ZMĚNY ZÁSAD 

Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli novelizovat, abychom mohli řešit budoucí vývoj ve 
společnosti Colgate, kariérní web nebo změny v odvětví nebo zákonných trendech. V horní části 
těchto zásad v poli Poslední aktualizace je uvedeno, kdy byly zásady naposledy revidovány.  Veškeré 
změny vstoupí v platnost okamžikem publikování revidovaných zásad na kariérním webu.  

https://protect-us.mimecast.com/s/xhRBCW6jp1Uk1L1VhXZ8Qt
https://protect-us.mimecast.com/s/xhRBCW6jp1Uk1L1VhXZ8Qt


 

  

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Pokud máte nějaký dotaz nebo požadavek, neváhejte se na nás obrátit na adres 
CP_Global_Recruitment@colpal.com. 

Vzhledem k tomu, že e-mailová komunikace není vždy bezpečná, neuvádějte prosím v e-mailech, 
které nám zasíláte, citlivé osobní údaje. 

POTVRZENÍ  

Potvrzuji, že jsem tyto zásady obdržel(a), prošel/prošla a rozumím jim. 


