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OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 
 
DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 12. DUBNA 2018 
 

TOTO OZNÁMENÍ SE NEVZTAHUJE NA ZAMĚSTNANCE V USA 
 

 
 
ÚVOD 
Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je pro společnost Expeditors důležitá. 
 
Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení“) jsme vyhotovili, abychom Vás seznámili s 
tím, kdo jsme, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, proč je shromažďujeme a co s nimi děláme během 
našeho přijímacího řízení. 
Upozorňujeme, že „osobní údaje“ (dále jen „údaje“ nebo „Vaše údaje“) znamenají jakékoli informace nebo 
soubor informací, ze kterých jsme schopni přímo nebo nepřímo zjistit Vaši totožnost, zejména s odkazem na 
identifikátor, např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo atd. 
 Vaše osobní údaje nezahrnují anonymní informace nebo informace, které nejsou osobní povahy, tj. údaje, 
které s Vámi nelze spojit nebo Vás podle nich identifikovat. 
 
Prostudujte si prosím celé toto oznámení. 
 
KDO JE SPOLEČNOST EXPEDITORS? 
Pokud se v tomto oznámení uvádí „my“, „nás“ nebo „Expeditors", odkazuje to na Vašeho správce údajů 
podle tohoto oznámení, konkrétně na spřízněnou společnost z koncernu Expeditors, která by mohla mít zájem 
nabídnout Vám pracovní pozici nebo která jiným způsobem rozhoduje, které z Vašich údajů jsou 
shromažďovány a jak jsou užívány, a rovněž společnost Expeditors International of Washington, Inc. – 1015 
3rd Ave, Seattle, WA 98104, USA (dále jen „koncern Expeditors“). 
  
 
JAKÉ DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ O VÁS SHROMAŽĎUJEME? 
Níže naleznete přehled kategorií údajů, které můžeme zpracovávat během vašeho zaměstnaneckého poměru: 
  
 

Kategorie  
osobních údajů 

Příklady druhů osobních údajů, které shromažďujeme 
 

Osobní identifikační 
údaje 
 

Jméno, příjmení, titul, pohlaví, země, datum a místo narození, státní příslušnost, 
znalost jazyků, stav, partneři v domácnosti, závislé osoby, fotografie (v závislosti 
na vašem souhlasu), číslo sociálního pojištění, číslo platební karty, číslo pasu, 
číslo řidičského průkazu. 

Kontaktní údaje 
 

E-mail, telefon, adresa, předchozí jména nebo adresy, Vámi poskytnuté 
doplňující informace(např. průvodní dopis), číslo řidičského průkazu, pokud je 
vyžadován pro určitá pracovní zařazení  
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Kategorie  
osobních údajů 

Příklady druhů osobních údajů, které shromažďujeme 
 

Data o provozu v síti a 
další související údaje 

Online identifikátory, IP adresa, soubory cookie, ID zařízení, navštívené webové 
stránky, nastavení jazyka 

Informace o přihlášení k 
účtu 
 

Přihlašovací jméno a uživatelské jméno, heslo, další informace používané k 
přístupu a/nebo zabezpečení systémů a aplikací společnosti, včetně sekce 
Kariéra na internetových stránkách 
  

 

Údaje týkající se 
kvalifikace a kariérního 
rozvoje 

Jakékoli informace obsažené v životopisech (CV) a dalších dokumentech 
obsahujících osobní údaje (např. diplomy, certifikáty), které uchazeči poskytují, 
hodnocení a/nebo údaje o hodnocení testů, hodnocení pohovorů s uchazeči, 
informace týkající se vzdělání a dosavadní kariéry, profesní kvalifikace, 
zaměstnání, o která by měl uchazeč zájem, ochota se přestěhovat, údaje o 
řidičském oprávnění a jakékoli další údaje, jako jsou přepisy, údaje o vaší 
profesní historii, např. záznamy o školení, oceňování, jiná  hodnocení výkonnosti 
a případně záznamy týkající se pracovní kázně a stížnosti, profesní reference a 
související informace, žádosti o odškodnění 

Údaje získané z různých 
typů ověření 
spolehlivosti a/nebo 
profesních referencí 

 Zpětná vazba, názory 

Fotografie a/nebo 
videa, ze kterých 
můžete být 
identifikováni 
 

Záběry zachycené kamerovým systémem nebo zařízeními pro rozpoznávání/ 
identifikaci návštěvníků nebo fotografie, které jste připojili k vašemu životopisu 
(CV) nebo jste nám je jiným způsobem poskytli  
 

Speciální kategorie 
osobních údajů aneb 
citlivé osobní údaje 
 

Pokud to místní právní předpisy dovolují: 
 
 Informace o národnosti nebo státní příslušnosti, trestněprávní minulost, 

členství v odborových organizacích 
 Informace o zdravotním postižení v míře relevantní pro výkon Vaší práce: 

například pokud by byly nutné úpravy nebo přizpůsobení popisu práce nebo 
pracovního prostoru 
 Údaje o rase nebo etnické příslušnosti: např. tam, kde by to bylo zjevné z 

obrázků, fotografií a jiných vizuálních materiálů, ale také tam, kde jsou tyto 
údaje zpracovávány pro účely související s diverzitou 
 

 
Poznámka: Obecně zpracováváme tyto zvláštní kategorie údajů, abychom 
vyhověli právním povinnostem a interním pravidlům, například těm vztahujícím 
se k diverzitě a boji s diskriminací. Společnost Expeditors nevyžaduje a nebere 
v úvahu informace týkající se náboženství, sexuální otázky nebo politické názory 
ve spojení s přijímacím řízením.    
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Kategorie  
osobních údajů 

Příklady druhů osobních údajů, které shromažďujeme 
 

Údaje z rejstříku trestů 
 

Údaje týkající se trestné činnosti, rejstříku trestů nebo řízení ve věcech trestné či 
nezákonné činnosti (pouze v některých zemích, pro některé pozice a pouze na 
žádost společnosti Expeditors) 

Odměny a mzda 
 

Údaje o bankovním účtu (náhrada výdajů některých uchazečů), požadovaná 
mzda, odměna a benefity 

Jakékoli další informace, 
které se rozhodnete 
dobrovolně sdělit 
společnosti Expeditors 
 

Zpětná vazba, názory, informace poskytnuté v e-mailech a dopisech, během 
telefonních hovorů a rozhovorů 
 

Vezměte prosím na vědomí, že vaše rozhodnutí neposkytovat své Osobní údaje, které po vás požadujeme 
nebo vyžadujeme v souvislosti s přijímacím řízením, může mít vliv na to, jestli se budete moci přijímacího 
řízení účastnit. 

Informace, které shromažďujeme automaticky 

Pokud se ucházíte o námi nabízenou pracovní pozici, využijte naše náborové kanály nebo navštivte sekci 
kariéra na našich internetových stránkách; kromě informací, které nám poskytnete přímo, můžeme 
shromažďovat informace, které nám byly zaslány z Vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, 
z nějž na uvedené stránky přistupujete.  Například můžeme shromažďovat: 

 Informace o zařízení: např. model hardwaru, číslo IMEI a další unikátní identifikátory zařízení, MAC adresa, 
IP adresa, verze operačního systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup ke Službám; 

 Přihlašovací údaje: např. čas a délka trvání používání vašeho kanálu, 
 Údaje o poloze: např. místo odvozené od vaší IP adresy nebo údajů, ze kterých vyplývá, kde se nacházíte, 

jako je např. město nebo poštovní směrovací číslo; 
 Další informace: o používání našich digitálních kanálů, například aplikace, které používáte, nebo 

internetové stránky, které navštěvujete. 

Více informací o tom, jakým způsobem používáme soubory cookies a jiné sledovací technologie, naleznete v 
oznámení o používání souborů cookies společností Expeditors (Expeditors Cookie Notice) nebo v sekci o 
právních záležitostech a ochraně osobních údajů ve společnosti Expeditors (Expeditors Legal & Privacy) na 
internetových stránkách společnosti. 

Závěrem uvádíme, že pokud navštívíte naše prostory, můžeme z bezpečnostních důvodů také zaznamenat 
vaše Osobní údaje prostřednictvím videa nebo jiného elektronického, digitálního nebo bezdrátového 
kamerového systému nebo zařízení (např. záznamy průmyslové kamery). 

Informace, které můžeme shromažďovat z jiných zdrojů 
  
V rozsahu přípustném podle platných právních předpisů můžeme kromě svých náborových kanálů nebo 
kariérních stránek získávat informace o vás také z jiných zdrojů, například prostřednictvím vašich interakcí se 
zaměstnanci společnosti Expeditors nebo od třetích osob, např. personalistů, nebo z jiných internetových 
stránek (s výhradou oznámení těchto třetích stran o ochraně osobních údajů), nebo ze zprávy o ověření 
spolehlivosti. Můžete se například rozhodnout, že nám poskytnete přístup k některým údajům, které jsou 
uchovávány třetími osobami, jako jsou například sociální sítě zaměřené na podnikání a zaměstnání. 

https://web.expeditors.com/legal/
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JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI? 
 
Vaše údaje užíváme pro účely zpracování Vaší přihlášky a celého přijímacího řízení. Níže naleznete přehled 
účelů, pro které můžeme Vaše údaje zpracovávat během přijímacího řízení: 
 
 

Účely zpracovávání  
osobních údajů 

Příklady  

Provádění obchodních 
operací a interní řízení 
 

Abychom mohli identifikovat a hodnotit žádost o zaměstnání, posoudit 
schopnosti, předpoklady a zájmy v souvislosti s pracovní příležitostí nabízenou 
společností Expeditors, plánovat a vést pohovory a hodnocení, hodnotit, vybírat 
a přijímat uchazeče, provádět ověření a hodnocení spolehlivosti, pokud to 
vyžadují či umožňují platné právní předpisy, kontaktovat třetí osoby uvedené v 
referencích poskytnutých uchazečem za účelem zhodnocení předchozího 
výkonu zaměstnance nebo z jiných důvodů v souvislosti s přijímacím řízením, 
vést záznamy týkající se přijímacího řízení společnosti Expeditors, informovat 
zaměstnance společnosti Expeditors, který daného uchazeče na pozici doporučil, 
o postupu žádosti, organizovat služební cesty, spravovat výdaje a náhrady 

Podpora uchazeče o 
zaměstnání (na základě 
vaší žádosti) 

Pomoc prostřednictvím náborových týmů a jiných komunikačních kanálů 

 

Řízení vztahů Kontaktovat vás telefonicky, textovou zprávou (sms) nebo e-mailem, informovat 
uchazeče o volných pracovních místech, poskytovat informace týkající se žádosti 
o zaměstnání a vyhovět požadavkům uchazeče, nabízet zájemcům vhodné 
příležitosti k zaměstnání ve společnosti Expeditors 

Zabezpečení a ochrana 
zájmů/aktiv společnosti 
Expeditors nebo jejích 
zaměstnanců 

Zavedení a udržování technických a organizačních bezpečnostních opatření; 
provádění interních auditů a šetření; provádění hodnocení za účelem ověření 
konfliktu zájmů;   

Dodržování zákonných 
povinností 
 

Poskytování osobních údajů státním orgánům nebo orgánům dohledu ve všech 
zemích, ve kterých působí koncern Expeditors, pro účely jako odpočty daní a 
pojištění; dodržování povinnosti vedení záznamů a podávání zpráv; splnění 
požadavků ze strany správních orgánů provádějících inspekci a jiných výzev ze 
strany státních nebo jiných veřejných orgánů;  součinnost při právních úkonech, 
jako jsou předvolání; výkon zákonných práv a podání opravných prostředků; 
správa jakýchkoli interních stížnosti nebo nároků;    

Uplatňování právních 
nároků 
 

Zjišťování, uplatňování nebo obrana právních nároků, jejichž subjektem je 
společnost Expeditors 
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NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU UŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 
 
Abychom mohli zpracovávat Vaše osobní údaje, opíráme se o různé právní základy, zejména: 
 
 Váš souhlas (pouze pokud je ze zákona vyžadován nebo povolen);1 nebo 
 Potřeba uzavřít a plnit pracovní smlouvu s Vámi. Vaše údaje zpracováváme pro účely svého podnikání a 

řízení vztahů s Vámi efektivním, zákonným a přiměřeným způsobem, a to během Vašeho pracovního 
poměru, v době jeho skončení po Vašem odchodu. 

 Nutnost dodržování zákonných povinností a zjištění, uplatnění nebo obrany našeho právního nároku; nebo 
 

 Potřeba sledovat naše oprávněné zájmy, zejména: 
 
 Zajištění bezpečnosti našich sítí a informací; 

 
 Správa a provádění obchodů v rámci koncernu Expeditors a napříč společnostmi z koncernu Expeditors; 

a 
 

 Prevence nebo prošetřování možných nebo skutečných porušení zákona, porušení pracovních 
podmínek nebo nedodržení Kodexu obchodního chování společnosti Expeditors; nebo 
 

 Potřeba reagovat na Vaše požadavky (například na Vaše požadavky týkající se zpracování údajů, přístupu k 
Vašim osobním údajům nebo změn Vašich osobních údajů); nebo 
 

 Potřeba ochránit životně důležité zájmy jakékoliv osoby; nebo 
 

 Jakýkoli jiný právní základ dovolený místními právními předpisy. 
 

 
Pokud zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů (tj. 
 citlivé osobní údaje) týkající se Vašeho rasového nebo etnického původu, biometrické údaje nebo údaje 
týkající se sexuální orientace, vždy si vyžádáme Váš výslovný souhlas s těmito činnostmi, pokud zákon 
nestanoví jinak nebo pokud nejsou takové údaje nutné k ochraně Vašeho zdraví v případě mimořádné 
události. Pokud máte zdravotní postižení and chcete , aby společnost Expeditors k této skutečnosti přihlédla, 
můžete tuto informaci uvést během přijímacího řízení. V rozsahu poskytnutých citlivých osobních údajů 
společnosti Expeditors vyjadřujete svůj souhlas, aby společnost Expeditors tato data zpracovávala v souladu 
s tímto Oznámením. 
 Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo (za určitých okolností) kdykoli 
tento souhlas odvolat, což neovlivní zákonnost zpracování před tím, než byl Váš souhlas odvolán. Veškerá 
komunikace v souvislosti s odvoláním souhlasu nebo změnou podmínek Vašeho souhlasu by měla být 
písemná a adresovaná pověřenci pro ochranu osobních údajů koncernu Expeditors (kontaktní údaje najdete 
níže v sekci „Jaké jsou vaše možnosti?“ 
  

 
 
                                                 
1 Obecně po nás zákony o ochraně osobních údajů nevyžadují, abychom získali souhlas se zpracováním Vašich údajů, 
pokud je zpracováváme pro běžné účely související s pracovním poměrem. 
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KDY SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 
Abychom naplnili účel, pro který byly Vaše osobní údaje shromažďovány (podrobnosti o těchto účelech 
naleznete v části „Jak nakládáme s vašimi osobními údaji?“), můžeme Vaše osobní údaje sdělit těmto stranám: 
  
 
Spřízněné společnosti koncernu Expeditors. Vzhledem k našemu celosvětovému působení mohou být Vaše 
osobní údaje sdíleny s určitými spřízněnými společnostmi koncernu Expeditors. 
 Přístup k osobním údajům v rámci koncernu Expeditors bude omezen na osoby, které potřebují mít 
informace pro účely popsané v tomto oznámení, a může zahrnovat Vaše tazatele, příslušného manažera(y) 
zpracovávajícího příslušnou pracovní nabídku a další vybraní zaměstnanci společnosti Expeditors. 
Společnost Expeditors učiní příslušné kroky, aby zajistila, že tito lidé budou vázáni mlčenlivostí ohledně Vašich 
údajů.  
 
 
Nezávislí poskytovatelé. Stejně jako řada jiných společností můžeme zadat některé služby zpracování 
osobních údajů třetím stranám – důvěryhodným poskytovatelům služeb, kteří budou vykonávat funkce a 
poskytovat služby, například: 
 
 Poskytovatelé služeb IS/IT (např. nákup/údržba softwaru a data hosting) 
 Konzultační poradci  
 Poskytovatelé služby prověření informací poskytnutých uchazečem o zaměstnání 
 
Veřejné a správní úřady. Pokud to vyžaduje zákon nebo pokud je to nutné k ochraně našich práv a majetku, 
můžeme Vaše osobní údaje sdělit subjektům, které jsou příslušné ve vztahu ke společnosti Expeditors nebo 
nad ním vykonávají dohled. Kromě toho mohou být Vaše údaje zpřístupněny jako součást pravidelného 
výkaznictví koncernu Expeditors nebo pokud je to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob, pokud jsou Vaše 
údaje veřejně přístupné nebo s Vaším souhlasem, pokud takový je takový souhlas zákonem vyžadován. 
 
Odborní poradci a další. Vaše osobní údaje můžeme sdělit i jiným osobám, včetně odborných poradců, 
například: 
 
 Banky 
 Pojišťovny 
 Auditoři 
 Právníci 
 Účetní 
 Další externí odborní poradci 
 
KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DO ZAHRANIČÍ? 
 
Vzhledem k naší celosvětové působnosti mohou být osobní údaje, které nám poskytnete, předávány 
spřízněným společnostem koncernu Expeditors a důvěryhodným třetím stranám v mnoha zemí po celém 
světě, nebo k nim tyto subjekty mohou mít přístup. V důsledku toho mohou být Vaše osobní údaje 
zpracovávány mimo zemi, kde žijete, pokud je to nezbytné pro splnění účelů popsaných v tomto oznámení. 
  
Pokud se nacházíte v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, můžeme předávat Vaše 
osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Některé z těchto zemí jsou uznávány Evropskou 
komisí jako poskytující přiměřenou úroveň ochrany. 
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 Pokud jde o předávání z Evropského hospodářského prostoru do třetích zemí, které nejsou uznávány 
Evropskou komisí jako poskytující přiměřenou úroveň ochrany, zavedli jsme odpovídající opatření k ochraně 
Vašich údajů 
  
 
Pro předávání údajů v rámci koncernu uzavřela společnost Expeditors se svými spřízněnými společnosti, 
pokud to vyžadují platné právní předpisy, dohodu o vhodných řešeních přeshraničního předávání údajů, která 
případně zahrnuje schválené standardní smluvní doložky Evropské komise. 
 V případě předávání důvěryhodným nezávislým poskytovatelům služeb zajistíme, aby příslušný nezávislý 
poskytovatel poskytoval odpovídající úroveň ochrany údajů, a to prostřednictvím smlouvy nebo jiným 
způsobem, a přijal příslušná ujednání o postupu při přeshraničním předávání (např. schválené standardní 
smluvní doložky Evropské komise). 
 
 
JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? 

Vaše Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů, pro které byly Vaše 
Osobní údaje shromážděny( v podrobnostech jsou tyto důvody uvedeny v části „Jak nakládáme s Vašimi 
osobními údaji?“) a jsme oprávněni tyto údaje uchovávat a používat, abychom se na vás mohli obrátit v 
souvislosti s jinou pracovní nabídkou.  Kritéria, na jejichž základě stanovujeme dobu uchovávání těchto údajů, 
zahrnují: 

 Jak dlouho je nezbytné Osobní údaje uchovávat, abychom se na vás mohli obrátit v souvislosti s jinou 
pracovní nabídkou? 

 Máte u nás účet? V takovém případě budeme Údaje uchovávat po dobu, kdy bude váš účet aktivní, nebo 
dokud je budeme potřebovat, abychom Vám mohli poskytovat služby. 

 Uvedl/a jste, že Vaše Osobní údaje můžeme uchovávat, abychom se na vás mohli obrátit v souvislosti s 
jinou pracovní nabídkou? 

 Podléháme právním, smluvním nebo jiným obdobným povinnostem uchovávat Vaše osobní údaje? Může 
se například jednat o právní předpisy o povinném uchovávání údajů platné v příslušném státě, příkaz 
státních orgánů k uchování údajů relevantních pro vyšetřování nebo údaje, které musí být uchovány pro 
účely soudního řízení. 
 

 
Pokud není ze zákona povinné zničení nebo výmaz Vašich osobních údajů , můžeme je anonymizovat tak, aby 
s Vámi nemohly být spojovány nebo abyste jejich prostřednictvím nemohli být identifikováni. 
 

Pokud si nepřejete, abychom se na vás v souvislosti s jinou pracovní nabídkou obraceli nebo pokud si přejete, 
abychom vaše Osobní údaje vymazali, můžete nás samozřejmě kontaktovat na adrese: 
expeditors.com/contact 

 
JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE? 
Pro ochranu vašich údajů přijmeme vhodná opatření, která budou v souladu s platnými právními a správními 
předpisy o ochraně osobních údajů, včetně požadavku na to, aby naši poskytovatelé služeb používali vhodná 
opatření k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů. V závislosti na současném stavu 
vývoje/techniky, nákladech na implementaci a na povaze údajů, které je třeba chránit, jsme zavedli technická a 

https://www.expeditors.com/contact
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organizační opatření, která brání rizikům, jako je zničení, ztráta, změna, neoprávněné předání nebo přístup k 
vašim údajům. 
 
JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI? 
Přístup, oprava a výmaz: 
 
 Pokud máte nějaké dotazy ohledně tohoto oznámení nebo (i) požadujete přístup k údajům, jejich kontrolu 

nebo opravu nebo jejich výmaz, případně chcete zjistit, kdo má k takovým údajům přístup, (ii) chcete 
vznést jakýkoliv jiný druh požadavku nebo (iii) chcete nahlásit podezření na protiprávní jednání související s 
Vašimi údaji, měli byste se obrátit na manažera vztahů se zaměstnanci nebo oblastního ředitele pobočky, u 
které jste podali Vaši žádost.  Pokud požadujete přístup ke svým údajům, můžeme Vás požádat o určité 
informace, abychom byli schopni potvrdit Vaši totožnost a právo na přístup a byli schopni dané údaje 
vyhledat a poskytnout Vám je. Uděláme vše, co je v našich silách, aby byla Vaše žádost vyřízena včas a 
bezplatně, s výjimkou případů, kdy by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. 
 Pokud potřebujete při přípravě žádosti pomoc, obraťte se na manažera vztahů se zaměstnanci nebo 
oblastního ředitele pobočky, u které jste podali Vaši žádost.  
 

 Vaše právo na přístup k údajům, které o Vás máme k dispozici, podléhá jistým omezením. 
 Zákon nám může dovolovat nebo po nás dokonce požadovat, abychom odmítli poskytnout některé nebo 
všechny údaje, které o Vás máme k dispozici. Kromě toho mohly být Vaše údaje zničeny, smazány nebo 
anonymizovány v souladu s našimi povinnostmi ohledně doby uchovávání údajů a zavedenou praxí. V 
případě, že Vám nebudeme moci poskytnout přístup k Vašim datům, budeme se snažit vysvětlit Vám 
důvody, proč tomu tak je, ovšem s výhradou právních omezení. 
 

 Poneseme i nadále odpovědnost za to, že všechny takové Vámi podané žádosti vyřídíme v souladu s 
platnými místními zákony, a to i po předání Vašich údajů, jak je popsáno v tomto oznámení. 
 

Automatizovaná rozhodnutí: 
  
Obecně nepřijímáme žádná rozhodnutí ohledně povýšení nebo jiná rozhodnutí o zaměstnancích pouze na 
základě automatizovaného rozhodování ve smyslu Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a dalších 
platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.2 V případě použití automatického zpracování údajů k 
definování Vašeho profilu nebo k vyhodnocení Vaší osobnosti na podporu Vašeho zaměstnání u společnosti 
Expeditors nebo posouzení odbornosti, Vám společnost Expeditors poskytne možnost vyjádřit svůj názor, 
například během pracovního pohovoru, a poskytne Vám další záruky požadované zákonem. 
Můžete písemně požádat o kopii výsledků všech testů provedených s Vámi během přijímacího řízení.  

                                                 
2Je-li to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů vaší domovské země, máte nárok na to, abyste „nepodléhali 
rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování“ nebo automatizovanému rozhodovacímu 
procesu, ze kterého vůči vám plynou právní dopady nebo Vás jinak významně ovlivní.   
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Dotazy, stížnosti a námitky: Můžete podat dotazy, stížnosti a/nebo námitky ohledně zpracování vašich 
údajů zasláním písemné žádosti na adresu: 
  

 
Expeditors International of Washington, Inc. 
Právní oddělení 
1015 3rd Ave 
Seattle, Washington State 98104 
USA 
K rukám: Melissa Loh, vedoucí právního oddělení a koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů 
E-mailem: dataprivacy@expeditors.com 

 
KDY BUDE TOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ AKTUALIZOVÁNO?  
Toto oznámení můžeme kdykoli změnit nebo aktualizovat v souladu se změnami právních požadavků nebo 
interních pravidel a postupů souvisejících s informacemi. S Vašimi osobními údaji budeme nakládat na 
základě nejaktuálnější verze tohoto upozornění.  
    

Datum nabytí účinnosti: 12. dubna 2018 
Poslední aktualizace: 5. února 2018 

mailto:dataprivacy@expeditors.com
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