ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ
Děkujeme vám za návštěvu BaxTalent, nástroje společnosti Baxter pro online zpracování žádostí o
zaměstnání. Před použitím nástroje BaxTalent byste si měli přečíst celé tyto Zásady ochrany soukromí.
Pokud pro vás nejsou tyto Zásady ochrany soukromí přijatelné, pak byste nástroj BaxTalent neměli
používat a ani byste do něho nebo jeho prostřednictvím neměli své osobní údaje odesílat. V takovém
případě však nebudete moci využívat všech výhod nástroje BaxTalent.
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A.

Správce údajů

Nástroj BaxTalent je vlastněn a provozován společností Baxter Healthcare Corporation [One Baxter
Parkway, Deerfield, IL 60015-4625] („Baxter“, „my“, „naše“ nebo „nás“) pro sebe nebo jménem
všech svých poboček. Název a adresu společnosti Baxter, a pokud je to váš případ, název a adresu
místního právního subjektu, ve kterém se ucházíte o zaměstnání („místní právní subjekt společnosti
Baxter“), si můžete vyhledat na http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Nicméně pro účely
globální platformy profesního rozvoje [umožněné nástrojem BaxTalent] je podle platných právních
předpisů v oblasti ochrany údajů pouze společnost Baxter správcem jakýchkoli osobních údajů
shromážděných, zpracovaných, použitých, zveřejněných nebo převedených ve spojení s nástrojem
BaxTalent.
Nahoru
B.

Účel Zásad

Za účelem zahájení procesu žádosti o zaměstnání, a pro jiné zde uvedené účely, od vás dostáváme a
shromažďujeme určité informace, včetně osobních údajů (v některých jurisdikcích také označovaných
jako „osobní identifikační údaje“). Pro účely těchto Zásad ochrany soukromí se za „osobní údaje“
považují informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby nebo se k takové
osobě přímo nebo nepřímo vztahují (např. vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo). Tyto osobní
údaje mohou rovněž zahrnovat zvláštní kategorie osobních údajů (v některých jurisdikcích rovněž

uváděné jako „citlivé údaje“). Kromě toho prostřednictvím nástroje BaxTalent také shromažďujeme
neosobní údaje, jako jsou anonymní, statistické či souhrnné informace.
Tyto Zásady ochrany soukromí slouží k tomu, abyste byli informováni o našich postupech při
nakládání s osobními údaji, tj. způsoby jakými osobní údaje shromažďujeme, jaké druhy osobních
údajů shromažďujeme, proč osobní údaje shromažďujeme, jak shromážděné osobní údaje používáme,
s kým osobní údaje sdílíme, jakým způsobem můžete získat přístup, změnit (včetně aktualizace),
blokovat, vznášet námitky a vymazat osobní údaje, které od vás získáváme, a jaké druhy zabezpečení
k ochraně osobních údajů v souvislosti s nástrojem BaxTalent používáme.
Nahoru
C.

Účel nástroje BaxTalent

Nástroj BaxTalent je webová aplikace vyvinutá pro podporu online zpracování vaší žádosti o
zaměstnání. Do nástroje BaxTalent zadáte svou žádost s informacemi a my tyto informace použijeme
pro nalezení zajímavých a kvalifikovaných uchazečů o naše volná místa.
Nahoru
D.

Rozsah Zásad

Vezměte prosím na vědomí, že tyto Zásady platí pouze pro nástroj BaxTalent. V nástroji BaxTalent
můžete vidět odkazy nebo reference na jiné webové stránky, které nejsou do těchto Zásad zahrnuty a
pravděpodobně používají jiné způsoby zacházení s informacemi. Proto vás vyzýváme, abyste si
přečetli zásady ochrany osobních údajů každé navštívené webové stránky. Tyto reference a odkazy
poskytujeme pro vaše pohodlí a neměly by být vykládány jako schválení těchto webových stránek,
jejich obsahu nebo jejich způsobů zacházení s informacemi. Nesete výhradní zodpovědnost za jakékoli
interakce, které budete s takovýmito webovými stránkami mít, my za tyto interakce neneseme žádnou
odpovědnost. Obsah či odkazy odstraníme pouze na základě jasného vyjádření soudu, které je označí
za protiprávní nebo v rozporu s právy třetích osob nebo jako viditelně nedostatečné.
Nahoru
E.

Způsob shromažďování údajů

BaxTalent shromažďuje údaje svých uživatelů dvěma způsoby: aktivně a pasivně. Jako aktivní
shromažďování údajů se označují případy, ve kterých od vás údaje získáme tak, že je vyplníte a
odešlete nám je, například při podání žádosti o zaměstnání ve společnosti Baxter. Tyto údaje mohou
být jak osobními tak neosobními údaji. Jako pasivní shromažďování údajů se označují případy, ve
kterých od vás získáme osobní nebo neosobní údaje, které jste neposkytli aktivně.
1.0

Aktivní shromažďování údajů

Aby bylo možné zahájit proces žádosti o zaměstnání, budete muset poskytnout následující osobní
údaje: svou e-mailovou adresu, heslo, jméno, adresu, telefonní číslo(a), informace o dosaženém
vzdělání (např. údaje o škole a univerzitě), profesní historii, kvalifikaci a dovednosti, místo a oddělení,
kde byste chtěli ve společnosti Baxter pracovat, a to jak jste se o společnosti Baxter dozvěděli. Dále
shromažďujeme jakékoli další osobní údaje, které nám poskytnete (např. referenční dopisy, pracovní
osvědčení atd.) a také osobní údaje, které nám poskytnete ve spojení s aktualizací a opravami, a
informace o tom, zda jste nám dali souhlas k uložení svých osobních údajů pro účely pozdějších
nabídek zaměstnání.

Pokud dojdeme k závěru, že jste vhodnou osobou na naše volná místa, o které jste se ucházeli,
můžeme vás požádat o další informace, zejména v rámci přijímacího procesu (např. při pohovorech
nebo ve vyhodnocovacích střediscích). Pokud jste dali svůj souhlas, můžeme o informace týkající se
vaší profesní historie, kvalifikací a dovedností (např. bývalý zaměstnavatel, na kterého se obrátíme na
základě vámi poskytnutých informací) požádat také třetí strany, a v případech, kde je to podle
místních zákonů platných pro právní subjekt, u kterého se ucházíte o zaměstnání, přípustné, provést
prověření minulosti.
Vámi poskytnuté osobní údaje používáme pro porovnání vaší profesní historie, kvalifikace a
dovedností s požadavky našich volných pracovních míst. Tento proces částečně proběhne
automaticky. Vzhledem k tomu, že vámi poskytnuté informace a způsob, jakým jste informace
poskytli, je relevantní pro rozhodování o vaší vhodnosti pro naše volná pracovní místa, je ve vašem i
našem zájmu, abyste své kvalifikace a vzdělání popsali velmi pečlivě. Pokud najdeme shodu mezi
vašimi informacemi uvedenými v žádosti o zaměstnání a požadavky na volné pracovní místo, bude
vás kontaktovat pracovník personálního oddělení. Pokud dáte svůj souhlas, budeme vámi poskytnuté
osobní údaje používat i pro pozdější nabídky pracovních míst, o které jste nežádali, ale které jsou
podobné práci, o kterou jste žádali.
Pokud se ucházíte o práci v jednom z našich místních právních subjektů společnosti Baxter, získá
tento místní subjekt přístup k vašim osobním údajům a bude je používat a zpracovávat k posouzení
toho, zda jste vhodnými kandidáty na volné pracovní místo u daného místního právního subjektu
společnosti Baxter, a pokud ano, bude vás kontaktovat, jak je popsáno výše.
Pokud jste dali svůj souhlas, můžeme v případě, že proces podání žádosti nedokončíte, shromažďovat,
zpracovávat a používat osobní údaje, které jste poskytli v rámci procesu podání žádosti a které jste až
do přerušení svého procesu žádosti o zaměstnání uložili (kontaktní údaje, pracovní zkušenosti,
vzdělání a certifikace, přílohy, dotazník rozmanitosti (pouze v USA)), pouze za účelem umožnit vám
pokračovat v procesu ucházení se o zaměstnání později, aniž byste museli znovu poskytovat
informace, které jste již vyplnili a uložili. Výše uvedené údaje nebudou použity k jiným účelům.
2.0

Pasivní shromažďování údajů

K pasivnímu shromažďování informací při vašich návštěvách nástroje BaxTalent můžeme používat
technologie (to znamená, že tuto informaci nemusíte poskytovat aktivně). Tyto technologie nám
umožňují shromažďovat určité druhy informací, včetně názvu vaší internetové domény, IP adresy,
typu vámi používaného internetového prohlížeče, operačního systému, data a času návštěvy nástroje
BaxTalent, konkrétních stránek, které jste v nástroji BaxTalent navštívili a adres webových stránek,
které jste navštívili před vstupem do nástroje BaxTalent. Tyto pasivně shromážděné informace
nespojujeme s osobními údaji, které jste aktivně poskytli jinde v nástroji BaxTalent. Vyhrazujeme si
právo sdílet se třetími stranami, včetně našich obchodních partnerů a inzerentů, informace, které jsme
v souhrnné podobě pasivně shromáždili prostřednictvím nástroje BaxTalent. Pokud chcete zaslat
seznam těchto třetích stran, kontaktujte nás prosím, jak je uvedeno v části L.
Můžeme vidět a získat IP adresu jakéhokoli zařízení, které použijete k návštěvě nástroje BaxTalent. IP
adresy jsou jedinečné identifikátory, které jsou každému počítači nebo zařízení automaticky přiřazeny
při přihlášení na internet. IP adresy nám umožňují sbírat téměř stejné informace, které shromažďujeme
prostřednictvím souborů cookies, včetně názvu vaší internetové domény, typu vašeho prohlížeče, vámi
navštívených stránek, a to jak dlouho v nástroji BaxTalent zůstanete. Obecně lze říci, že nám IP adresy
umožňují identifikovat problémy s našimi servery, připravit souhrnné demografické informace a další
informace týkající se používání nástroje BaxTalent, a zlepšit funkci nástroje BaxTalent.
Přejděte prosím zpět na naše Zásady používání souborů cookies pro objasnění dalších prostředků
pasivního shromažďování informací, které používáme při vaší návštěvě nástroje BaxTalent.
Nahoru
F.

Co s vašimi údaji děláme

Veškeré osobní údaje, které od vás nebo o vás získáme, budou zpracovány, použity a zveřejněny
(včetně převodu) v souladu a za předem stanovených a právně přípustných účelů stanovených v těchto
Zásadách nebo jak je přesně stanoveno a zveřejněno v době, kdy byly tyto údaje shromažďovány nebo
poskytnuty.
Nebudeme prodávat, pronajímat, převádět, sdílet či jinak umožňovat přístup k vašim osobním údajům
třetím stranám s výjimkou toho, že můžeme převádět, sdílet či jinak umožňovat přístup k vašim
osobním údajům:
(i)
(ii)

místním právním subjektům společnosti Baxter jednajícím jako další správci údajů, pro
účely náboru, jak je uvedeno výše a
třetím stranám, které jednají jako poskytovatelé služeb mimo skupinu společností Baxter,
které společnosti Baxter poskytují technickou a administrativní podporu nebo podporu pro
výzkum trhu a/nebo jak je vyžadováno pro údržbu a hostování nástroje BaxTalent,
ukládání dat, vyřizování stížností a účely hlášení nežádoucích událostí. Všechny tyto
poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni a povinni dodržovat požadované standardy
ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Společnost Baxter může
změnit poskytovatele služeb, pokud to bude v rámci poskytování služeb souvisejících s
nástrojem BaxTalent považovat za nezbytné (např. s ohledem na technické zabezpečení
nebo zeměpisné rozložení).

Pokud máte zájem o zaslání seznamu těchto příjemců údajů, kontaktujte nás prosím, jak je uvedeno v
části L. Vyhrazujeme si právo na prodej, pronájem, převod nebo jiné neomezené sdílení souhrnných,
neidentifikovatelných a jiných neosobních údajů týkajících se použití, prodeje, vzorů návštěv,
demografie a dalších statistických údajů nástroje BaxTalent třetím stranám. Pokud chcete zaslat
seznam těchto třetích stran, kontaktujte nás prosím, jak je uvedeno v části L.
Vyhrazujeme si právo podle nutnosti zpracovávat, používat a zveřejňovat (včetně převodu) osobní
údaje, abychom mohli reagovat na vaše požadavky, dodržovat platné zákony, předpisy, právní nařízení
a žádosti orgánů činných v trestním řízení, jak je požadováno v rámci trestního řízení, a pro zajištění
opatření proti odpovědnosti a ochrany bezpečnosti a integrity nástroje BaxTalent a bezpečnosti jeho
uživatelů. Kromě toho si v rámci platných právních předpisů také vyhrazujeme právo převádět
jakékoli vaše osobní údaje v případě, že prodáme nebo převedeme celé nebo část našeho podnikání
nebo aktivit. Pokud chcete zaslat seznam těchto třetích stran, kontaktujte nás prosím, jak je uvedeno v
části L. Pokud k takovémuto prodeji nebo převodu dojde, budete o tom informováni a můžete svůj
souhlas odvolat nebo – podle potřeby – nesouhlasit s převodem svých osobních údajů a jejich
zpracováním a použitím nabyvatelem.
Někteří příjemci dat se mohou nacházet v zemích, které neposkytují stejnou úroveň ochrany údajů
jako země, kde máte trvalý pobyt, včetně zemí mimo EU/EHP, které neposkytují odpovídající úroveň
nebo ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně údajů (95/46/ES). V
takových případech přijmeme vhodná opatření pro zajištění toho, aby měly všechny předávané osobní
údaje odpovídající úroveň ochrany. Společnost Baxter Healthcare Corporation je certifikována podle
dohody Spojených států amerických / Evropské unie o „bezpečném přístavu“ a podle dohody
Spojených států amerických / Švýcarska o „bezpečného přístavu“.
Nahoru
G.

Volitelné údaje

Nechceme shromažďovat takové vaše osobní údaje, jejichž shromažďování si nepřejete. Za tímto
účelem ve všech aktivních sběrných místech označujeme, zda jsou požadované osobní údaje povinné
nebo dobrovolné. V místech sběru a/nebo v těchto Zásadách ochrany údajů se vám také snažíme
sdělit, jaké důsledky bude mít neposkytnutí povinných nebo dobrovolných údajů (např. neumožnění
přístup k důležitým funkcím nástroje BaxTalent). Pokud osobní údaje zadáte prostřednictvím nástroje
BaxTalent, budeme v některých případech požadovat váš výslovný souhlas se zpracováním a použitím
těchto údajů v souladu s těmito Zásadami nebo jak je jinak uvedeno v prohlášení souhlasu.

Nahoru
H.

Zabezpečení údajů

Společnost Baxter vyvine maximální úsilí uchovat vaše osobní údaje zabezpečené a přijme vhodná
technická, organizační a administrativní opatření k ochraně vašich osobních údajů proti
neoprávněnému, nevhodnému nebo náhodnému přístupu, použití, změně, zveřejnění, zničení a
náhodné ztrátě. Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje a jakékoli jiné osobní údaje sdílené mezi
zařízením, servery společnosti Baxter a údaje, které jsou přístupné přes webové prohlížeče, jsou
odesílány prostřednictvím spojení zabezpečeného šifrováním. Šifrování je převedení osobních údajů
do tajného kódu. Chcete-li číst zašifrovaný soubor, musíte mít klíč, který vám to umožní, takže i
kdyby byl někdo schopen osobní údaje získat, nebyl by schopen je pochopit.
Zprostředkovatelé nebo dodavatelé společnosti Baxter, kteří spravují nástroj BaxTalent a mají v
souvislosti s poskytováním služeb pro společnost Baxter přístup k vašim osobním údajům, jsou
povinni respektovat vaše soukromí, musí uchovat vaše osobní údaje v tajnosti a není jim povoleno je
používat k žádnému jinému účelu než k vykonávání služeb, které vykonávají pro společnost Baxter.
Nahoru
I.

Právo na ochranu osobních údajů

Jako předmět osobních údajů máte ve vztahu ke svým osobním údajům veškerá práva, která vám
nabízí platné právní předpisy. Tato práva se mohou v závislosti na jurisdikci, ve které se nacházíte,
lišit, ale obecně mezi ně patří právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu
(včetně aktualizací), blokování, námitky či odstranění. Bez ohledu na vaše další práva na soukromí a
veškeré požadavky na souhlas s připojením (pokud je použitelné) máte právo vznést námitky na
jakékoli další zpracování a použití vašich osobních údajů pro marketingové účely, průzkum trhu a
veřejného mínění.
Pokud chcete využít kteréhokoli z těchto práv, kontaktujte nás prosím na
http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Abychom mohli ověřit, že jste osoba oprávněná
některá z těchto práv využívat, můžeme požadovat navazující nebo kontaktní informace.
Nahoru
J.

Uchování, odstranění a likvidace údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze – pokud je neodstraníte prostřednictvím deaktivace svého
účtu – až do doby, kdy bude dosaženo účelu, pro který byly shromážděny. Po této době je budeme
uchovávat takto:
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 365 dní po vašem posledním aktivním datu v systému, pokud
to je povoleno platnými právními předpisy a v jejich rozsahu a/nebo na základě vašeho souhlasu.
Uchování vašich údajů po tuto dobu nám umožní poskytnout vám informace o veškerých souvisejících
nabídkách na pracovní místo. Po těchto obdobích budeme vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, jak
nám to platné zákony nařizují nebo umožňují, abychom vyhověli příslušným požadavkům na
uchovávání údajů.
Při likvidaci osobních údajů přijmeme technicky přiměřená opatření k zajištění toho, aby byly vaše
osobní údaje nenávratné nebo neopakovatelné:
(i) Elektronické soubory obsahující osobní údaje budou nenávratně smazány pomocí vhodných
technických metod.

(ii) Jakékoli jiné záznamy, výtisky, dokumenty nebo jiná záznamová média budou skartována nebo
spálena.
Nahoru
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Změna Zásad ochrany soukromí

Vyhrazujeme si právo změnit tyto Zásady ochrany soukromí kdykoli a na základě vlastního uvážení.
Pokud tak učiníme, budou nové Zásady ochrany osobních údajů uvedeny zde spolu s datem revize, a
veškeré osobní údaje shromážděné po zveřejnění těchto změn budou podléhat těmto novým Zásadám
ochrany osobních údajů. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, na základě toho, že jakékoli nakládání
s osobními údaji vychází z vašeho souhlasu, budeme také vyžadovat váš souhlas s jakýmikoli
podstatnými změnami takovéhoto nakládání s údaji1. Pokud takový souhlas chybí, budeme pokračovat
v nakládání s těmito osobními údaji v souladu s předchozím souhlasem. V případě, že se změnami
těchto Zásad ochrany soukromí nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat e-mailem a my vám poradíme
jak svůj účet zakázat. Doporučujeme, abyste tyto Zásady ochrany soukromí pravidelně kontrolovali,
minimálně před každým poskytnutím osobní údajů prostřednictvím nástroje BaxTalent.
1

Ve Španělsku vyžadujeme také souhlas se změnami, které nejsou podstatné, ale implikují zpracování dalších údajů nebo nové zpracování.

Nahoru
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Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky, obavy nebo stížnosti týkající se těchto Zásad nebo o
postupech nástroje BaxTalent v oblasti informací, obraťte se na nás prosím na
http://www.baxter.com/baxter_worldwide.html. Podnikneme přiměřené kroky, abychom reagovali na
váš dotaz a napravili potíže, na které nás upozorníte.
Pokud se zajímáte o obecné postupy společnosti Baxter v oblasti soukromí, klepněte prosím sem.
Nahoru
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