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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE A UCHAZEČE 

O ZAMĚSTNÁNÍ 
 
Pro společnost Adient plc (společnost registrovaná v Irsku, se sídlem 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 
1) a její dceřiné a přidružené společnosti (souhrnně dále Adient) je vaše soukromí důležité, a proto usilujeme 
o to, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s řádnými informačními postupy a platnými zákony 
na ochranu osobních údajů.  
 
Úvod 
Jako doklad svého závazku k ochraně osobních údajů jsme přijali soubor závazných podnikových pravidel 
(„BCR“). Tato pravidla obsahují naše globální závazky k ochraně osobních údajů, včetně zásad předávání 
osobních údajů a souvisejících práv fyzických osob na soukromí, s cílem zajistit ochranu vašich osobních 
údajů během jejich zpracování našimi pobočkami. Tato závazná podniková pravidla byla schválena 
evropskými orgány ochrany osobních údajů.  
 
Rozsah působnosti 
Toto prohlášení vysvětluje způsob, jímž společnost Adient nakládá s osobními údaji zaměstnanců, uchazečů 
o zaměstnání, pracovníků na stáži, bývalých zaměstnanců, příjemců dávek, vyživovaných osob, dodavatelů, 
konzultantů a dočasných pracovníků agentury v rámci činností týkajících se lidských zdrojů a pro účely 
uvedené v tomto prohlášení. Jsme oprávněni v případě potřeby toto prohlášení kdykoli změnit. Toto 
prohlášení může být dle potřeby rovněž doplněno dalšími prohlášeními za účelem splnění místních požadavků 
země vašeho pobytu, nebo pokud existují smlouvy o zastupování zaměstnanců.  
 
Shromažďování a používání osobních údajů 
Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat pro účely správy zaměstnaneckého či smluvního vztahu s vámi 
a pro účely uvedené níže.  Osobní údaje můžeme získávat buď přímo od vás, nebo od třetích osob, kam patří 
i veřejné databáze, sociální sítě nebo personální agentury. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, 
používat a/nebo předávat prostřednictvím automatizovaných a papírových systémů na zpracování dat. Zřídili 
jsme funkce pro rutinní zpracování (např. zpracování pro účely pravidelné mzdové agendy a správy 
zaměstnaneckých výhod). Osobní údaje také zpracováváme příležitostně nebo ad hoc (např. při zvažování 
přeřazení zaměstnance na konkrétní novou pozici nebo v souvislosti se změnou rodinného stavu). 
 
Můžeme shromažďovat tyto druhy osobních údajů: 
 

• osobní identifikační údaje, jako je vaše jméno, adresa bydliště, datum narození, pohlaví, pracovní 
fotografie a telefonní číslo domů; 

• identifikační čísla vydávaná státem, jako např. rodné číslo pro mzdové účely; 

• imigrační stav, pracovní povolení a povolení k pobytu; 

• kontakt na rodinu a nouzový kontakt; 

• údaje související se zaměstnáním, jako například délka zaměstnání, pracoviště, osobní číslo, pracovní 
záznamy, dovolená, absence a údaje uvedené ve smlouvě; 

• informace o vzdělání a školení, například vzdělávací ocenění, certifikáty a povolení, záznamy 
o odbornosti a účast na interních školeních; 

• údaje týkající se náboru a pracovní výkonnosti, jako jsou cíle, hodnocení, komentáře, výsledky zpětné 
vazby, historie zaměstnání, pracovní vybavení, plánování kariéry a nástupnictví, dovednosti, schopnosti 
a další údaje týkající se pracovní kvalifikace; 

• informace související s vaším užíváním majetku společnosti Adient a se správou provozních činností; 

• informace nezbytné k dodržování předpisů a řízení rizik, jako jsou disciplinární záznamy, zprávy 
o osobních prověrkách a bezpečnostní údaje; 

• mzdové údaje a údaje související s platbami či zaměstnaneckými výhodami, jako jsou údaje o pojištění 
a mzdách, vyživovaných osobách, státní nebo daňové identifikační číslo, údaje o bankovních účtech 
a informace související se zaměstnaneckými výhodami. 
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Účely zpracování údajů 
Zpracováváme osobní údaje pro následující účely:  

• plánování a nábor pracovních sil a zajišťování personálního obsazení;  

• správa lidských zdrojů, zpracování mezd a programy odměňování a zaměstnaneckých výhod;  

• řízení výkonnosti, vzdělávání a rozvoj;  

• plánování kariérního postupu a nástupnictví;  

• právní ochrana a dodržování předpisů, včetně vyřizování žádostí orgánů státní správy o poskytnutí 
informací, uplatnění zástavního práva, exekucí a dodržování daňových předpisů;  

• řízení chodu pracoviště, např. proplácení cestovného a výdajů a interní programy bezpečnosti a ochrany 
zdraví;  

• správa provozních činností, včetně činností souvisejících s výrobou;  

• správa informačních systémů; 

• interní vykazování;  

• audity;  

• pro ochranu společnosti Adient, jejích pracovníků a veřejnosti před úrazem, krádeží, právní odpovědností, 
podvodem, zneužitím nebo ohrožením zabezpečení našich sítí, komunikace, systémů, prostor 
a infrastruktury;  

• další právní a jiné obvyklé účely v podnikání. 
 
Právní základ pro zpracování údajů 
Tyto způsoby použití osobních údajů mají podle situace základ v jedné z následujících skutečností:  

• potřeba zpracování vašich osobních údajů pro účely plnění našich zaměstnaneckých smluv nebo za 
účelem sjednání smlouvy s vámi; 

• zákonné povinnosti společnosti Adient jako zaměstnavatele; 

• oprávněné zájmy společnosti Adient při podnikání, kam spadá obecná správa lidských zdrojů, obecné 
podnikatelské činnosti, sdělování údajů pro účely auditu a vykazování, interní vyšetřování, smluvní 
závazky ke třetím stranám, řízení zabezpečení sítě a informačních systémů a ochrana majetku 
společnosti Adient;  

• za některých konkrétních a omezených okolností váš souhlas. 
 
Citlivé osobní údaje 
Můžeme zpracovávat citlivé osobní údaje, je-li to nezbytné pro dosažení legitimních obchodních cílů nebo 
dosažení souladu s platnými právními předpisy. Citlivé osobní údaje nebudou shromažďovány, zpracovávány 
ani převáděny, kromě případů, kdy jsou zajištěny odpovídající mechanismy na ochranu osobních údajů a po 
získání vašeho souhlasu, pokud to vyžaduje zákon. 
 
Sdělování údajů a kategorie příjemců 
Vaše osobní údaje můžeme sdělovat za oprávněným účelem těmto subjektům: 
 
• jiným subjektům společnosti Adient, společným podnikům, subdodavatelům, prodejcům či dodavatelům, 

kteří poskytují služby naším jménem pro výše uvedené účely; 

• nově založeným nebo nástupnickým organizacím, pokud společnost Adient zčásti nebo zcela slučuje, 
prodává či převádí své podnikání; 

• jakémukoli příjemci, je-li to naše právní povinnost, např. na základě soudního příkazu nebo příslušného 
zákona; 

• jakémukoli příjemci s vaším souhlasem, například z důvodu ověření zaměstnání či bankovních půjček; 
nebo 

• Jakémukoli příjemci, je-li to důvodně nezbytné, jako v případě život ohrožující nouze. 
 
Předávání informací do zahraničí 
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Vaše osobní údaje mohou být přeneseny ze země, v níž pracujete, do zemí, které nemusejí poskytovat 
stejnou úroveň ochrany osobních údajů. Společnost Adient se zavazuje při takovémto přenosu zajistit ochranu 
soukromí a důvěrnosti osobních údajů.  

Nachází-li se vaše bydliště v EHP, může se stát, že vaše osobní údaje předáme do zemí, ve kterých podle 
zjištění Evropské komise není zajištěna odpovídající ochrana. Tam, kde dojde k takovýmto převodům, 
budeme dbát na dodržování přiměřené ochrany, a to buď prostřednictvím vhodných smluvních ujednání, nebo 
na základě zákonných požadavků. 

Společnost Adient přijala soubor závazných podnikových pravidel, která prošla schválením příslušných 
evropských orgánů ochrany osobních údajů. Tato závazná podniková pravidla zaručují ochranu osobních 
údajů příslušných zaměstnanců v EHP při zpracování našimi přidruženými společnostmi. Naše závazná 
podniková pravidla najdete pod následujícím odkazem: www.adient.com/dataprivacy. 
 
Přesnost 
Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že osobní údaje jsou přesné, úplné a aktuální. Upozorňujeme, 
že také vy nesete odpovědnost za přesnost svých osobních údajů. Informujte oddělení lidských zdrojů o 
jakýchkoli změnách vašich osobních údajů nebo osobních údajů příjemců dávek nebo vyživovaných osob. 
 
Vaše práva v oblasti osobních údajů 
 

Přístup, oprava a přenesení.  Jste oprávněni k přiměřenému přístupu k osobním údajům, které se 
vás týkají a které jsou vedeny v záznamech společnosti Adient. Máte také právo požadovat od nás 
opravu neúplných, nepřesných nebo zastaralých osobních údajů.  V rozsahu stanoveném příslušným 
zákonem můžete také požadovat, abychom osobní údaje, které jste nám poskytli, přenesli k vám nebo 
do jiné společnosti.  
 
Námitka.  Respektujeme vaše právo vznášet námitky proti každému použití nebo sdělení vašich 
osobních údajů, jež (i) není vyžadováno zákonem, (ii) není nutné ke splnění smluvního závazku (vaší 
zaměstnanecké smlouvy) nebo (iii) není nezbytné pro naplnění oprávněné potřeby společnosti Adient 
jako zaměstnavatele (jako jsou všeobecná sdělení v rámci správy lidských zdrojů při auditu 
a vykazování, interním vyšetřování, při řízení zabezpečení sítě a informačních systémů nebo při 
ochraně majetku společnosti Adient). Vznesete-li námitky, budeme s vámi spolupracovat na nalezení 
vhodného řešení. Kdykoli také můžete odvolat svůj souhlas ohledně našeho zpracování osobních 
údajů, které je vázáno na váš souhlas. 
 
Výmaz Můžete v souladu s příslušnými zákony požadovat odstranění vašich osobních údajů.  To se 
týká např. situací, kdy jsou vaše údaje zastaralé, jejich zpracování není nutné nebo je v rozporu se 
zákonem, kdy jste odvolali svůj souhlas s naším zpracováním údajů vázaným na tento souhlas nebo 
pokud zjistíme, že bychom měli vyhovět vaší námitce proti našemu zpracování údajů.  V některých 
případech potřebujeme vaše osobní údaje uchovat s ohledem na naše zákonné povinnosti nebo pro 
účely zjištění, uplatňování nebo ochrany právních nároků. 
 
Omezení zpracování. Podobně můžete v případech, kdy to umožňuje příslušný zákon, také 
požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů při vyřizování vaší žádosti nebo 
stížnosti ve vztahu ke (i) správnosti vašich osobních údajů, (ii) našim oprávněným zájmům na 
zpracování těchto údajů nebo (iii) zákonnosti našeho zpracování vašich osobních údajů. Můžete také 
požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud tyto osobní údaje hodláte 
použít v soudním sporu.   

 
Tato práva můžete uplatnit bezplatně prostřednictvím naší kanceláře ochrany osobních údajů, jak je uvedeno 
níže. Společnost Adient však může účtovat přiměřený poplatek za takové žádosti, které jsou zřejmě 
nepodložené nebo nepřiměřené, a to zejména z důvodu jejich opakování, nebo na ně odmítnout reagovat. 
V některých případech může společnost Adient odmítnout konat nebo může vaše práva omezit, např. pokud 
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je pravděpodobné, že by vaše žádost měla nepříznivý dopad na práva a svobody společnosti Adient nebo 
ostatních, ohrozila uplatňování nebo vymáhání zákona, zasáhla do probíhajícího nebo budoucího soudního 
sporu nebo byla v rozporu s příslušnými zákony.  V každém případě máte právo podat stížnost k orgánu pro 
ochranu údajů. 
 
Zabezpečení informací 
Společnost Adient podniká preventivní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, 
neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou či zničením. Přijali jsme odpovídající technická a organizační 
opatření na ochranu informačních systémů, na nichž jsou uloženy vaše osobní údaje, a od dodavatelů 
a poskytovatelů služeb vyžadujeme smluvní formou ochranu vašich osobních údajů. 
 
Uchovávání 
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, k němuž byly 
shromážděny, obvykle po dobu trvání jakéhokoli smluvního vztahu a následně případně po dobu, kterou 
vyžadují nebo připouštějí platné právní předpisy. Naše zásady pro uchovávání údajů zachovávají příslušné 
promlčecí lhůty a zákonné požadavky. 
 
Jak nás kontaktovat a získat další informace 
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně tohoto prohlášení nebo se domníváte, že s vašimi osobními údaji není 
nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a tímto prohlášením, nebo chcete uplatnit svá práva, máte 
následující možnosti: 
 

• Navštivte portál pro ochranu osobních údajů a obraťte se na místní kontaktní osobu pro ochranu 
osobních údajů 

 

• Obraťte se na kancelář ochrany osobních údajů na adresách ae-privacy@adient.com nebo  
 

Adient Belgium BVBA 
De Kleetlaan 7b,  
1831 Diegem,  
Belgie 

• Projednejte problém se svým nadřízeným nebo jiným nadřízeným či vedoucím pracovníkem 
 

• Obraťte se na oddělení lidských zdrojů 

 

• Můžete kontaktovat také linku na podporu bezúhonnosti společnosti Adient, která funguje 
nepřetržitě: 

- Hlášení online pomocí internetu: adient.ethicspoint.com 
- Telefonické hlášení: bezplatná telefonní čísla pro všechny země, kde společnost Adient 

podniká, naleznete na adrese adient.ethicspoint.com. K dispozici jsou tlumočníci pro většinu  
jazyků.  

 
 
 
 

  *  *  * 


