Informácie o ochrane osobných údajov uchádzačov v skupine spoločností Bosch
Chceme Vás v našom tíme!
V tomto oznámení nájdete informácie o tom, ako v rámci procesu správy uchádzačov v skupine
spoločností Bosch (ďalej tiež len „Bosch“ alebo „my“) spracovávame Vaše osobné údaje. A ďalej
informácie o Vašich právach podľa platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov.
Bosch rešpektuje Vaše súkromie
Ochrana osobných údajov a zaistenie bezpečnosti všetkých obchodných údajov sú prioritou, ktorú
zohľadňujeme vo všetkých našich procesoch. S osobnými údajmi nakladáme dôverne a prísne v
súlade so zákonnými požiadavkami.
Ochrana osobných údajov a bezpečnosť informácií sú neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej
politiky.
Prevádzkovateľ údajov
Za spracovanie Vašich údajov zodpovedá právnická osoba zo skupiny Bosch, ktorej (prostredníctvom
systému pre správu uchádzačov) svoju žiadosť podávate. Kontaktné údaje tohto prevádzkovateľa
údajov nájdete v príslušnej pracovnej ponuke (inzeráte).
Spracované kategórie údajov
Spracovávame najmä tieto kategórie osobných údajov:
− Základné identifikačné údaje, tzv. kmeňové dáta (napr. meno, dátum narodenia, štátna
príslušnosť, miesto bydliska).
− Kontaktné údaje (napr. emailová adresa, telefónne číslo).
− Údaje vyplývajúce z predložených dokumentov (napr. referencie, certifikáty, životopisy).
− Informácie o vzdelaní a kvalifikácii (napr. školské vzdelanie, univerzita, profesijná kvalifikácia).
− Platobné údaje (napr. bankový účet pre prípad vyúčtovania cestovných nákladov).
− Organizačné údaje – v prípade interných žiadostí (napr. osobné číslo, nákladové stredisko,
oddelenie).
− Zvukové a video nahrávky (napr. v rámci výberového konania pre Junior Managers Program –
JPM).
− Logové záznamy vytvorené v súvislosti s používaním IT systémov.
Uvedené kategórie môžu zahŕňať aj osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1
GDPR, ako sú zdravotné údaje, náboženstvo alebo členstvo v odborovej organizácii.
Účely spracovania a právne základy
Spracovávame Vaše osobné údaje v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných
údajov (GDPR), zákonom o ochrane osobných údajov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
Vaše údaje sú v rámci procesu správy uchádzačov spracovávané najmä za účelom prípravy
pracovného pomeru so spoločnosťou zo skupiny Bosch. Hlavným právnym základom pre spracovanie
údajov je teda článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR („prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred
uzavretím zmluvy“).
Ďalšie relevantne právne základy sú:

−
−

Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (napr. pre členstvo v komunite uchádzačov Bosch)
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (napr. na hodnotenie oddelenia HR a
kontroly, analýzy a reportovanie). Naše oprávnené záujmy a Váš záujem na ochrane osobných
údajov vždy starostlivo vyvažujeme.
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Pokiaľ dochádza k spracovaniu osobitných kategórií osobných údajov, je právnym základom pre toto
spracovanie článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR (plnenie povinností v oblasti pracovného práva a práva
sociálneho zabezpečenia), prípadne článok 9 ods. 2 písm. h) GDPR (spracovanie údajov o zdraví na
účely posúdenia pracovnej schopnosti).
Deti
Systém podávania žiadostí nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov.
Zhromažďovanie osobných údajov
Vaše osobné údaje sú spravidla zhromažďované priamo od Vás počas procesu podávania žiadosti.
Najjednoduchší spôsob, ako sa uchádzať o prácu v Bosch, je priama žiadosť o pozíciu inzerovanú na
niektorom z našich pracovných portálov, kedy svoje údaje zadáte do profilu uchádzača vytvoreného
individuálne pre danú pozíciu. Takto máte možnosť zasielať nám dáta prostredníctvom sociálnej
siete, manuálnym zadaním a/alebo pomocou „CV Parsing“ (prenos niektorých dát z vášho životopisu
na náš pracovný portál).
Žiadosti je možné podať aj písomne, v takom prípade údaje prenášame do nášho systému pre správu
uchádzačov manuálne. Potom obdržíte e-mail s inštrukciami, ako Vašu žiadosť aktivovať, as
informáciou, či Vám budeme písomnú žiadosť zasielať späť alebo ju skartujeme. Pokiaľ svoju žiadosť
neaktivujete do 30 dní, budú Vaše údaje z nášho systému vymazané a vo výberovom konaní na Vás
nebude ďalej braný ohľad.
Máte tiež možnosť podať žiadosť prostredníctvom zamestnanca spoločnosti zo skupiny Bosch.
Zamestnanec Bosch Vašu žiadosť nahrá do systému pre správu uchádzačov. Následne obdržíte email, ktorý Vám umožní Vašu žiadosť aktivovať. Pokiaľ tak neurobíte do 30 dní, budú Vaše údaje z
nášho systému vymazané a z výberového konania budete vyradení. Vaša žiadosť je v našom systéme
prepojená so zamestnancom, ktorý ju za Vás do systému vložil. Tento zamestnanec tak môže zobraziť
stav Vašej žiadosti, avšak bez ďalších podrobností o procese vybavovania.
O stave vybavovania Vašej žiadosti Vás budeme priebežne informovať e-mailom.
Počas procesu vybavovania Vašou žiadosťou Vás požiadame, či Vám môžeme ponúkať aj iné vhodné
pozície, prípadne Vám ponúkneme členstvo v komunite uchádzačov Bosch.
Obsadzovanie obzvlášť citlivých pozícií môže vyžadovať dodatočnú kontrolu údajov uvedených v
žiadosti a ďalších dostupných informácií o Vašej kariére. Výsledok tejto kontroly bude
zdokumentovaný v systéme správy uchádzačov. To, či bude taká kontrola požadovaná, transparentne
uvádzame už v inzeráte. Tieto kontroly sú vykonávané v súlade s miestnymi zákonnými predpismi a
iba v spolupráci so starostlivo vybranými poskytovateľmi služieb.
Členstvo v komunite uchádzačov Bosch
Ak sa pripojíte k niektorej z našich uchádzačských komunít, budete mať možnosť sprístupniť svoje
osobné údaje (vrátane všetkých Vašich žiadostí v danej krajine) personálnym útvarom ďalších
spoločností zo skupiny Bosch. Členstvo v komunite je dobrovoľné. Vstupom do komunity udeľujete
súhlas s tým, že Vám budú zasielané (na e-mail alebo telefón) informácie o vhodných pracovných
pozíciách alebo pozvánky na akcie. Svoj súhlas môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti
odvolať (pozri „Kontaktné údaje“).
Pozvánka na vstup do komunity uchádzačov môže mať aj podobu inzerátu, v ktorom je zrozumiteľne
uvedené, že ide o ponuku členstva v komunite uchádzačov.
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Náborové akcie Bosch
Niektoré spoločnosti zo skupiny Bosch organizujú náborové akcie s cieľom získať potenciálnych
kandidátov na viac obdobných voľných pozícií. O týchto akciách informujú špeciálne stránky na
rôznych internetových platformách. Na účasť na týchto akciách sa môžete prihlásiť prostredníctvom
odkazu vytvoreného na tento účel.
Príjemcovia údajov
− v rámci vybranej spoločnosti Bosch
Vaše osobné údaje môžu u spoločnosti Bosch, u ktorej ste podávali svoju žiadosť, spracovávať za
vyššie uvedenými účelmi iba oprávnené osoby zaradené do procesu výberu uchádzačov (napr.
nadriadení, kontrolní pracovníci, personálne oddelenia, zástupcovia zamestnancov).
− iné právnické osoby zo skupiny Bosch
Iné právnické osoby zo skupiny Bosch sú samostatnými prevádzkovateľmi osobných údajov. Vyššie
uvedené osoby zapojené do procesu výberu žiadateľov môžu patriť k rôznym spoločnostiam zo
skupiny Bosch. Vaše údaje preto môžu byť odovzdané príslušným osobám po celom svete v rámci
skupiny spoločností Bosch.
Pokiaľ budete na pozícii prijatí, Vaše údaje budú prevedené zo systému správy žiadateľov do
našich systémov pre správu ľudských zdrojov. V tejto súvislosti môžu byť Vaše údaje odovzdané aj
inej spoločnosti zo skupiny Bosch, a to najmä v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov alebo na
základe nášho oprávneného záujmu na riadenie interných administratívnych procesov (napr.
zdieľané služby, prevod naprieč právnickými osobami).
− príjemcovia mimo skupiny Bosch
Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť inému prevádzkovateľovi údajov iba v prípade, že je to
potrebné na vybavenie Vašej žiadosti, ak máme my alebo tretia strana na tomto poskytnutí
oprávnený záujem, alebo ak ste na to súhlasili. Podrobnosti o právnych základoch nájdete v časti
„Účely spracovania a právne základy“.
− spracovatelia
Na splnenie našich zmluvných a zákonných povinností využívame v niektorých prípadoch
externých poskytovateľov služieb. Pokiaľ títo poskytovatelia služieb spracovávajú osobné údaje,
uzavreli sme s nimi zmluvu o spracovaní osobných údajov.
Spracovateľov vyberáme starostlivo a pravidelne sledujeme, či plnia všetky zákonné i zmluvné
povinnosti v oblasti ochrany spracovávaných údajov. Všetci spracovatelia sú tiež viazaní
povinnosťou mlčanlivosti. Spracovateľom môžu byť aj iné právnické osoby zo skupiny Bosch.
Prehľad spracovateľov, s ktorými máme dlhodobý obchodný vzťah, nájdete v Prílohe 1.
Predávanie údajov príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru
Vaše osobné údaje môžeme predávať aj mimo Európsky hospodársky priestor (EHP). V takom prípade
sa ešte pred odovzdaním údajov uistíme, že cieľová krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany
osobných údajov buď na základe rozhodnutia Európskej komisie alebo na základe iných vhodných
opatrení (napr. záväzné podnikové pravidlá alebo štandardné zmluvné doložky). V súlade s článkom
49 ods. 1 písm. e) GDPR môžu byť Vaše osobné údaje zaslané príjemcom mimo EHP aj v prípade, keď
je to nevyhnutné na výkon, vymáhanie alebo obranu právnych nárokov. Aktuálny prehľad príjemcov
z tretích krajín a bližšie informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie zodpovedajúcej úrovne
ochrany osobných údajov Vám poskytneme na vyžiadanie (pozri „Kontaktné údaje“).
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Doba uchovania
Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedených účelov,
prípadne ak na ich uchovanie máme oprávnený záujem. Potom Vaše osobné údaje vymažeme, iba ak
je ich ďalšie uchovanie nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.
V prípade ukončenia výberového konania (napr. odmietnutím z našej strany alebo späť vzatím z Vašej
strany) Vaše osobné údaje vymažeme obvykle po uplynutí 6. mesiacov.
Zabezpečenie údajov
Prijímame všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili zodpovedajúcu
úroveň bezpečnosti a chránili Vaše osobné údaje, najmä pred rizikom neúmyselného alebo
nezákonného zničenia, manipulácie, straty, pozmenenia alebo sprístupnenia neoprávneným tretím
osobám. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále snažíme zlepšovať s ohľadom na vývoj
technológií.
Práva uchádzačov
Postup na uplatnenie Vašich práv nájdete v časti „Kontaktné údaje“. Pri kontaktovaní sa prosím
uistite, že Vás budeme môcť jednoznačne identifikovať.
−

právo na prístup:

−

právo na opravu alebo vymazanie:

−

obmedzenie spracovania:

Máte právo dostať od nás informácie o spracovaní vašich údajov. Pokiaľ Vaše údaje
spracovávame, môžete ďalej uplatniť svoje právo na prístup k svojim osobným údajom.

Za predpokladu, že sú splnené zákonné požiadavky, môžete požadovať opravu nesprávnych
údajov a doplnenie neúplných údajov alebo vymazanie Vašich údajov. To neplatí pre údaje, ktoré
sú nevyhnutné na fakturačné alebo účtovné účely alebo ktoré podliehajú zákonným lehotám
uchovávania. Ak prístup k týmto údajom už nie je potrebný, ich spracovanie bude obmedzené (pozri
nižšie).

Ak sú splnené zákonné požiadavky, môžete požadovať obmedzenia spracovania Vašich údajov.

−

námietka proti spracovaniu údajov:

Ste tiež oprávnení kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich údajov založenom na
oprávnenom záujme. V takom prípade spracovanie Vašich údajov bezprostredne ukončíme, ibaže
môžeme preukázať presvedčivý legitímny záujem na pokračovaní v spracovaní, ktorý nad Vašimi
právami preváži.

−

odvolanie súhlasu:

Pokiaľ ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov, môžete ho kedykoľvek s
účinnosťou do budúcnosti odvolať. Zákonnosť spracovania Vašich údajov pred odvolaním súhlasu
zostáva nedotknutá.

−

prenosnosť údajov

Máte tiež právo získať údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte a/alebo – pokiaľ je to technicky možné – požadovať odovzdanie týchto
údajov tretej strane.

Právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov

Ste oprávnení podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov. Môžete sa obrátiť buď na orgán
na ochranu osobných údajov, ktorý je zodpovedný za miesto Vášho bydliska prípadne na orgán na
ochranu osobných údajov zodpovedný za skupinu Bosch.
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Dozorný úrad na Slovensku:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Telefón: +421 2 323 132 14
http://www.dataprotection.gov.sk
Email: ochrana@pdp.gov.sk

Kontaktné údaje

Spoločnosť Bosch, ktorá je správcom Vašich údajov, môžete kontaktovať na adrese uvedenej v
príslušnom inzeráte.
Ďalej môžete kontaktovať poverencov na ochranu osobných údajov skupiny Bosch:

Information Security and Data Privacy Robert Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box: 30 02 20
70442 Stuttgart
Nemecko
Email: DPO@de.bosch.com

Prípadne sa môžete obrátiť na koordinátora ochrany osobných údajov pre spoločnosti zo skupiny Bosch
v SR a SK: oou@cz.bosch.com.
Ak chcete uplatniť svoje práva alebo upozorniť na incident týkajúci sa ochrany osobných údajov, použite
nasledujúci odkaz: https://request.privacy-bosch.com/lang/sk-SK/.

Zmena Informácie o spracovaní osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany osobných údajov. V
takýchto prípadoch túto informáciu o ochrane osobných údajov zodpovedajúcim spôsobom doplníme.
Venujte preto, prosím, pozornosť platnej verzii informácie v pracovnom inzeráte.

Dátum účinnosti: marec 2022
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Príloha 1 – prehľad dodávateľov a poskytovateľov služieb
Poskytovatelia služieb

Typ spracovania

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

Poskytovanie a priebežný rozvoj cloudovej
platformy („Software as a Service“) pre vyššie
uvedené spracovanie.
Spracovanie poskytnutých osobných údajov.

Signum GmbH
Rungestrasse 19
10179 Berlin, Germany

Spracovanie osobných údajov za účelom overenia
údajov o profesijnej kariére.

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

Zabezpečenie
a
prevádzka
technickej
infraštruktúry cloudovej platformy („Platform as a
Service“).

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

Spracovanie emailovej komunikácie medzi Bosch a
uchádzačom.

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

Poskytovanie, prevádzka a priebežný vývoj
aplikácie pre analýzu životopisov (CV-Parsing).

Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Spolupráca pri výberu zamestnancov.
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