ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zásady ochrany osobních údajů tvoří nedílnou součást Pravidel používaní Webových stránek (dále
jen „Pravidla“), dostupných zde. Definice pojmů užitých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů
jsou uvedeny v Pravidlech. Ustanovení Pravidel se použijí přiměřeně i pro výklad těchto Zásad
ochrany osobních údajů.
1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA TĚCHTO
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
1.1. British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., IČO 617 75 339, se sídlem Karolinská 654/2,
186 00 Praha 8 - Karlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 35426, tel.: 222 811 811, e-mail: prague_reception@bat.com, vystupuje
ve vztahu k Uživatelům jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“).
1.2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů je dán rozsahem osobních údajů, které Uživatelé vyplnili
a následně zaslali Správci prostřednictvím webového formuláře a dále životopisem, který Uživatelé
do uvedeného formuláře skrze webové rozhraní nahráli. Zpracovávané osobní údaje mohou
zahrnovat mimo jiné jméno a příjmení, e-mail, telefon, preferovanou lokalitu spolupráce a osobní
údaje obsažené v životopise.
1.3. Webové stránky mohou ukládat http požadavky, a proto soubory obsahující záznamy z webových
serverů mohou ukládat určité informace, včetně IP adresy, z níž přichází požadavek, název
koncového zařízení Uživatele (identifikace prostřednictvím http protokolu), datum a systémový čas
vytvoření a přijetí požadavku či informace o chybách, ke kterým došlo při http přenosu. Záznamy z
webových serverů mohou být shromažďovány jako materiál pro řádnou správu Webových stránek.
Pouze osoby oprávněné ke správě IT systému mají přístup k těmto osobním údajům. Soubory
obsahující záznamy z webových serverů mohou být analyzovány pro účely přípravy statistik
týkajících se provozu na Webových stránkách a vyskytujících se chyb. Tyto analýzy však
neidentifikují jednotlivé Uživatele.
1.4. Správce nebude předávat osobní údaje Uživatelů do států mimo území Evropské unie.
1.5. Osobní údaje Uživatelů budou zpracovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení na pozici, o
níž daný Uživatel projevil zájem. V případě, že po ukončení výběrového řízení daný Uživatel
nezíská předmětnou pozici, budou jeho osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány, ledaže
by daný Uživatel dal k jejich dalšímu uchování souhlas. Správce si je oprávněn ponechat bez
souhlasu Uživatele jen ty osobní údaje Uživatele, kterou jsou nezbytné pro případnou ochranu práv
a oprávněných zájmů Správce (tj. základní identifikační údaje Uživatele a důvod jeho nepřijetí na
předmětnou pozici).
2. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů pouze za účelem výběrového řízení na obsazení
pozice, o níž Uživatelé projevili zájem.
2.2. Osobní údaje jsou zpracovávány na žádost Uživatelů pro provedení opatření před uzavřením
smlouvy.
3. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Osobní údaje Uživatelů mohou být předány ke zpracování subjektům, které umožňují poskytnutí
Služeb. Takoví zpracovatelé mohou zahrnovat: poskytovatele hostingu či společnost poskytující
údržbu a vývoj služeb pro Webové stránky. Osobní údaje Uživatelů mohou být zpracovávány
rovněž agenturou práce určenou Správcem.
3.2. Osobní údaje Uživatelů nebudou zpřístupněny jiným osobám než osobám uvedeným v odst. 3.1.
s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány

činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje Uživatelů zpřístupněny z důvodu ochrany
práv Správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí.
3.3. Všechny subjekty, kterým Správce předává osobní údaje Uživatelů za účelem zpracování na
základě smluv o zpracování osobních údajů, garantují odpovídající úroveň zabezpečení a
důvěrnosti zpracovávaných osobních údajů. Počínaje 25. květnem 2018 bude Správce za
podmínek smluv o zpracování osobních údajů poskytovat osobní údaje Uživatelů ke zpracování
subjektům dodržujícím příslušná interní pravidla. Od stejného data budou subjekty zpracovávající
osobní údaje Uživatelů na základě smluv o zpracování osobních údajů zpracovávat osobní údaje
Uživatelů prostřednictvím třetí osoby jen se souhlasem Správce.
4. PRÁVA UŽIVATELŮ JAKO SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Uživatelé mají právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů,
právo požádat Správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení
zpracování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů). Od 25. května 2018 mají
Uživatelé též právo na přenositelnost svých osobních údajů (tj. získat své osobní údaje od Správce
a předat je jinému správci).
4.2. Dále mají Uživatelé právo po Správci požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy
způsobené zpracováním svých osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.
5. IT BEZPEČNOST
5.1. Správce na Webových stránkách uplatňuje technická a organizační opatření k zabezpečení
zpracování osobních údajů Uživatelů s ohledem na případné hrozby a s ohledem na kategorie
zabezpečovaných osobních údajů, a to zejména prostřednictvím technických a organizačních
opatření, která zajišťují, aby osobní údaje Uživatelů nebyly zveřejněny či poskytnuty neoprávněným
osobám, zpracovávány v rozporu s právní úpravou, pozměněny, ztraceny, poškozeny či zničeny.
Mezi taková technická a organizační opatření patří mimo jiné užití tzv. SSL (Secure Socket Layer)
certifikátů. Osobní údaje Uživatelů jsou uchovávány na zabezpečených serverech a jsou chráněny
i dodržováním interních procedur Správce týkajících se zpracování osobních údajů, přičemž takové
interní procedury budou počínaje 25. květnem 2018 reflektovat i nezbytná technická opatření
specifikovaná v článku 25, 30, 32-34 a 35-39 Obecného nařízení na ochranu osobních údajů
(GDPR), která mají zajistit zvýšenou ochranu a bezpečnost zpracování osobních údajů Uživatelů.
5.2. Komunikace mezi koncovým zařízením Uživatele a Webovými stránkami je kódována
prostřednictvím SSL protokolu.
5.3. Zároveň Správce upozorňuje Uživatele, že užívání Internetu zejména prostřednictvím veřejných
Wi-Fi sítí může znamenat bezpečností hrozby, jako jsou například tzv. červi (worms), spyware a
malware či počítačové viry, stejně jako potenciální hrozbu vystavení se crackingu a phishingu. Za
účelem získání bližších a odbornějších informací ohledně bezpečnosti Internetu doporučuje
Správce Uživatelům kontaktovat subjekty specializující se na poskytování IT služeb.
6. COOKIES
6.1. Za účelem správného fungování Webových stránek užívá Správce technologie podporující
tzv. cookies. Cookies jsou soubory informací ukládané na koncových zařízeních Uživatelů
prostřednictvím Webových stránek a obsahující zpravidla informace o účelu použití jednotlivých
souborů, skrze něž Uživatelé užívají Webové stránky. Obvykle se jedná o webovou adresu, datum
zveřejnění, životnost cookies, jedinečné číslo a dodatečné informace o účelu použití jednotlivých
souborů.
6.2. Webová stránka užívá dva typy cookies: (a) dočasné cookies, které jsou po zavření Uživatelova
internetového prohlížeče z Uživatelova koncového zařízení trvale vymazány; a (b) trvalé cookies,

které zůstavují na Uživatelově koncovém zařízení i po zavření Uživatelova internetového
prohlížeče, a to dokud nejsou vymazány.
6.3. Na základě cookies (dočasných ani trvalých) není možné Uživatele identifikovat. Mechanismus
cookies zabraňuje sběru osobních údajů.
6.4. Cookies použité na Webových stránkách jsou bezpečné pro koncové zařízení Uživatele, zejména
brání tomu, aby se do koncového zařízení Uživatele dostaly viry a další nevyžádaný software.
6.5. Soubory vytvářené přímo na Webových stránkách nejsou zpřístupněné jiným webovým stránkám.
Cookies třetích stran (tj. cookies poskytované subjekty spolupracujícími se Správcem) mohou být
přístupné z externího serveru.
6.6. Uživatel může kdykoliv individuálně změnit nastavení cookies a zjistit podmínky jejich ukládání
skrze nastavení svého internetového prohlížeče či skrze nastavení Služby. Uživatelé mohou
rovněž kdykoliv individuálně vymazat cookies uchovávané na svých koncových zařízení, a to v
souladu s pokyny svého poskytovatele internetového prohlížeče.
6.7. Uživatel může zakázat uchovávání cookies na svém koncovém zařízení v souladu s pokyny svého
poskytovatele internetového prohlížeče, což však může znemožnit fungování některých částí
Webových stránek či Webových stránek jako celku.
6.8. Správce používá cookies pro následující účely: autentifikace Uživatele na Webových stránkách a
zachování Uživatelem zadané operace, nastavení Webových stránek a přizpůsobení obsahu
Webových stránek Uživatelovým preferencím nebo chování, analýzy a rešerše návštěvnosti,
zjišťování počtu kliknutí a sledování pohybu na Webových stránkách za účelem vylepšení vzhledu
a zobrazení obsahu Webových stránek, zjišťování času stráveného na Webových stránkách, jakož
i počtu a frekvence návštěvníků Webových stránek.
6.9. Správce užívá cookies třetích stran k následujícím účelům:
Nástroj
Účel uchování
Google Analytics
Analýza chování Uživatelů na Webových stránkách
facebook.com,
Interaktivní funkce, jako je sdílení na externí platformě
linkedin.com
Google Tag Manager
Kontrola kódů umístěných na Webových stránkách
Google Optimize
Testování efektivity Webových stránek mimo jiné prostřednictvím
A/B testů
Hotjar
Analýza chování Uživatelů na Webových stránkách, umožnění
vytvoření tzv. heatmaps, zaznamenávání chování Uživatelů,
analýza okamžiků, kdy Uživatelé opustí Webové stránky
6.10. Podrobnosti ohledně podpory cookies jsou dostupné v nastavení internetového prohlížeče
používaného konkrétním Uživatelem.
7. ZMĚNA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny spolu s Pravidly. Uživatel musí
akceptovat nové znění Zásad ochrany osobních údajů nebo jejich změnu odmítnut a okamžitě
ukončit účast ve výběrovém řízení. Pokud Uživatel nepřijme nové znění Zásad ochrany osobních
údajů, je životopis Uživatele s okamžitou účinností odstraněn z výběrového řízení.

