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UPOZORNĚNÍ 

Společnost Aptiv je jako správce osobních údajů je povinna chránit soukromí a bezpečnost 
Vašich osobních údajů. Společnost Aptiv Services US (dále také „Aptiv”), je akciovou 
společností se sídlem v Irsku s registrovanou adresou společnosti Aptiv, 5 Hanover Quay, Dublin 
2, Ireland, D02VY79. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na návštěvu našich 
stránek s nabídkami práce www.jobs.aptiv.com pro nábor a odpovědi na nabídky. 

 

ÚČEL  

Aptiv zpracovává Vaše osobní údaje za účelem přijetí a posouzení Vaší odpovědi na nabídku 

práce a posouzení Vaší kvalifikace pro pozici, o kterou se ucházíte. 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD 

Společnost Aptiv zpracovává Vaše osobní údaje na právním základě plnění smlouvy, nebo 

aby na Vaši žádost učinila kroky vedoucí k uzavření smlouvy (čl. 6 odst. (1) písm. (b) nařízení 

o ochraně osobních údajů) tak, aby vyhověla všem právním povinnostem, které se mohou 

v různých zemích lišit (čl. 6 odst. (1) písm. (c) nařízení o ochraně osobních údajů), a na 

základě svého oprávněného zájmu, který společnost Aptiv může mít během procesu odpovědi 

na nabídku práce a náboru (čl. 6 odst. (1) písm. (f) nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Pokud by Vaše osobní údaje obsahovaly zvláštní kategorie údajů (viz seznam v nařízení 

o ochraně osobních údajů (např. údaje, které můžeme požadovat, abychom vyhověli právním 

předpisům o rovnoprávnosti)), budou tyto údaje zpracovány v souvislosti s povinnostmi 

vyplývajícími z pracovního vztahu a ochrany Vašich základních práv (čl. 9 odst. (2) písm. (b) 

nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

DOBA TRVÁNÍ UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost Aptiv uchovává Vaše osobní údaje po definovanou a časově omezenou dobu 

a zohledňuje přitom účel zpracování a oprávněné zájmy (tzn. množství času, které si vyžaduje 

správa odpovědí/náboru) a veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, k jejichž 

dodržování může být společnost Aptiv zavázána. Časový rámec pro uchovávání osobních 

údajů se může v závislosti na úspěšnosti nabídky lišit. 

 

 Plán uchovávání osobních údajů 

Plán uchovávání osobních údajů je představen níže: 

 

Oblast Doba trvání uchovávání osobních údajů od 

data odeslání odpovědi 

Severní a Jižní Amerika: USA, Brazílie, 

Mexiko, Honduras 

2 roky 

Indie 1 rok 

Zbývající země asijsko-pacifického regionu: 

Čína, Japonsko, Singapur, Korea, Malajsie 

3 roky 

EMEA: Irsko, Spojené království, Polsko, 

Německo, Švédsko, Rumunsko, Francie, 

Itálie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, 

Maďarsko, Severní Makedonie, Srbsko, 

Turecko, Tunis, Maroko 

18 měsíců 

https://aptiv.wd5.myworkdayjobs.com/APTIV_CAREERS
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SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše odpověď na nabídku práce bude zpracována v příslušném procesu náboru příslušnou 
právní jednotkou společnosti Aptiv. 

Aby bylo možné zpracovat Vaše osobní údaje za účely náboru, může společnost Aptiv rovněž 
spolupracovat s důvěryhodnými třetími stranami nebo poskytovateli služeb nebo takové subjekty 
požádat o podporu. Tyto subjekty zpracovávají Vaše osobní údaje pouze na základě našich 
pokynů a podléhají povinnosti zachovávat důvěrnost. Od třetích stran požadujeme, aby 
dodržovaly bezpečnost Vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu se zákonem. Třetími 
stranami / poskytovateli služeb jsou následující subjekty:  

Workday; Talent Brew; Sterling; Tupu; Broadbean. 

Můžeme požadovat, abychom Vaše osobní údaje předali mimo oblast evropský hospodářský 

prostor (EHP).  Vždy činíme kroky vedoucí k tomu, abychom zajistili, že jakékoli předání Vašich 

osobních údajů mimo EHP je řádně spravováno a zabezpečeno tak, aby byla chráněna Vaše 

práva na ochranu soukromí. Pokud to bude třeba, zavedeme příslušné záruky u společností 

z naší skupiny a třetích stran / poskytovatelů služeb, aby bylo zajištěno, že předání osobních 

údajů mimo EHP je chráněno odpovídajícím způsobem (tzn. smlouvy s předávajícími 

společnostmi jsou navrženy tak, aby poskytovaly příslušnou úroveň ochrany osobních údajů; 

standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů; jakýkoli jiný nástroj pro dodržování požadavků schválený komisí EU).  

 

VAŠE PRÁVA 

Za určitých okolností můžete podle zákona uplatnit následující práva: 

• Právo být informován a právo na přístup: Kdykoliv můžete požádat o informace o tom, 
jak a které osobní údaje, jež se týkají Vaší osoby, používáme, za jakými účely je 
zpracováváme, odkud pocházejí, kterým příjemcům mohou být předány a jak dlouho tyto 
údaje ukládáme. 

• Právo na opravu: Pokud shledáte, že osobní údaje, které se Vás týkají, nejsou přesné, 
můžete kdykoli požádat o jejich opravu. Pokud zastáváte názor, že údaje nejsou úplné, 
můžete rovněž požádat o jejich doplnění. 

• Právo na výmaz: Pokud jste toho mínění, že používání Vašich osobních údajů již není 
nezbytné, že je prováděno bez dostatečného právního základu, nebo že je z jiných 
důvodů protiprávní, můžete požádat o výmaz těchto osobních údajů.  

• Právo na omezení zpracování: Místo výmazu údajů můžete také požádat o omezení 
jejich používání, pokud nejsou používány řádným způsobem. To konkrétně znamená, že 
můžete také požadovat toto omezení používání osobních údajů, pokud řešíte spor 
o přesnosti údajů nebo jste vznesl(a) námitku proti použití osobních údajů. 

• Právo vznést námitku: Pokud určité okolnosti odůvodňují Váš názor, že používání Vašich 
osobních údajů je nepřípustné, můžete vznést námitku proti používání těchto údajů. 

• Právo na odvolání souhlasu: Pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu, 
máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.  

• Právo na stížnost dozorovému úřadu: Pokud se domníváte, že Vaše práva v souvislosti 
s osobními údaji, které se Vás týkají, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu. To 
konkrétně znamená, že se můžete obrátit na dozorový úřad odpovědný za Vaši oblast, 
Vaše pracoviště nebo místo, kde existuje podezření z porušení. 
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o Pokud máte obavy, že společnost Aptiv nečiní kroky k řešení, máte také právo 
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ve Vaší zemi. 

• Práva spojená s automatizovaným rozhodováním a profilováním: 
o Vaše údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování a profilování. 

• Právo na přenositelnost údajů: za určitých okolností získání a opětovné použití Vašich 
osobních údajů v různých službách. 

Pokud si přejete využít svých práv, odešlete prosím žádost o informaci o osobních údajích 

prostřednictvím následujícího odkazu: 
https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request 

 

Kontakt 

Pokud máte otázky, požadavky, nebo stížnosti ohledně způsobu, jakým jsou používány Vaše 
osobní údaje, můžete se obrátit na společnost Aptiv prostřednictvím odkazu níže: 

https://www.aptiv.com/contact-us 
 

 

https://www.aptiv.com/contact-us/data-subject-request
https://www.aptiv.com/contact-us

