Oznámení o zpracování osobních údajů pro
uchazeče
Úvodem
Toto oznámení o zpracování osobních údajů (Oznámení) se vztahuje na osobní údaje, které se týkají Vaší žádosti
o pracovní či jiný poměr se Skupinou HSBC a které drží členové Skupiny HSBC jako správci údajů, jak je popsáno
níže. V tomto Oznámení vysvětlujeme, jaké údaje o Vás shromažďujeme, jak budeme tyto údaje využívat, s kým
je budeme sdílet, podmínky, za kterých je budeme sdílet, a jaké kroky podnikneme k zajištění jejich utajení a
zabezpečení. Toto Oznámené pokrývá veškeré situace, kdy přicházíte do styku s HSBC jako uchazeč o zaměstnání
včetně náboru a testování před nastoupením do zaměstnání. Toto Oznámení můžeme kdykoli změnit.
Některé odkazy na našich internetových stránkách vedou na jiné internetové stránky HSBC nebo internetové
stránky jiných subjektů než HSBC, které obsahují vlastní oznámení o zpracování osobních údajů, která se mohou
lišit od tohoto Oznámení. Abyste mohli používat tyto internetové stránky, je nutné, abyste tato oznámení o
zpracování osobních údajů vzali na vědomí.
Kdykoli použijeme termíny „Vy“ nebo „Váš“, rozumí se jimi Vy nebo jakákoli oprávněná osoba, která s námi jedná
Vaším jménem (např. personalistické agentury, které jste pověřili, aby s námi Vaším jménem jednaly).
Kdykoli použijeme termín „my“, rozumí se jím společnosti Skupiny HSBC (které jsou uvedeny v příloze 1), které
působí ve vtahu k Vašim osobním údajům jako správci údajů. Pokud není dále uvedeno jinak, bude správcem
údajů pro účely tohoto Oznámení společnost ze Skupiny HSBC, u které se ucházíte o zaměstnání.
Pokud nás budete chtít kontaktovat, kontaktní údaje najdete v části „Více informací o Vašich údajích“.

Jaké údaje shromažďujeme
Vaše údaje budeme shromažďovat výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy. Údaje můžeme
shromažďovat z řady zdrojů a mohou se vztahovat na jakoukoli z pozic, na které se hlásíte, na kterých nyní
pracujete nebo jste v minulosti pracovali, a to ve Skupině HSBC či mimo ni. Můžeme o Vás také shromažďovat
informace, když s námi komunikujete, např. telefonujete, navštěvujete naše internetové stránky nebo mobilní
kanály nebo používáte služby, které Vám poskytujeme jako uchazeči o zaměstnání (např. online testy).
Některé údaje mohou pocházet přímo od Vás, např. když nám předložíte úřední průkaz pro ověření Vaší
totožnosti nebo oprávění pracovat. Údaje mohou pocházet také od Vašich předchozích zaměstnavatelů, jiných
společností ze Skupiny HSBC nebo jiných zdrojů, ohledně nichž jste nás požádali, abychom od nich získali údaje.
Některé údaje rovněž můžeme získat z veřejně dostupných zdrojů. Údaje, které shromažďujeme, mohou
zahrnovat:

Údaje, jež nám poskytnete, např.:









osobní údaje, např. jméno, předchozí jména, pohlaví, datum a místo narození, předchozí zaměstnání;
kontaktní údaje, např. adresa bydliště, adresa zaměstnání, e-mailová adresa, číslo pevné linky a
mobilního telefonu;
údaje o Vaší totožnosti, uvedené např. v průkazu totožnosti s fotografií či cestovním pasu, rodné číslo
nebo státní příslušnost;
údaje o Vaší kvalifikaci, např. vysokoškolské vzdělání, odborná osvědčení;
údaje o zdravotním stavu, záznamy o zdraví a nemoci či potvrzení, že jste schopni vykonávat příslušnou
funkci, informace o postiženích;
průzkumy trhu, údaje a názory vyjádřené při účasti v průzkumech mezi uchazeči o zaměstnání;
další údaje o Vás, které nám sdělíte vyplněním formulářů nebo při komunikaci s námi (např. z pohovorů
nebo testů), a to osobně, po telefonu, e-mailem, online či jinak.
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Údaje, které o Vás shromažďujeme nebo vytváříme, např.:











údaje, které používáme, abychom ověřili Vaši totožnost, např. Váš podpis, další údaje, které obdržíme
z externích zdrojů a které potřebujeme pro zajištění souladu s právními předpisy;
geografické údaje, např. o tom, které HSBC prostory jste navštívili;
cookies a podobné technologie, které používáme k Vaší identifikaci, uložení Vašich preferencí a
přizpůsobení poskytovaného obsahu – naše zásady pro cookies obsahují další podrobnosti o tom, jak
používáme cookies, a jsou dostupné na www.hsbc.co.uk/1/2/cookie-policy;
údaje o šetřeních, např. řádné prověrky, podvody, sankce a kontroly opatření proti praní špinavých
peněz, externí analytické zprávy, obsah a metadata v souvislosti s příslušnými výměnami informací mezi
fyzickými a právnickými osobami, včetně e-mailů, hlasové schránky a chatu s operátorem;
údaje o stížnostech;
údaje o Vašich výkonech v testech (včetně online verzí);
záznamy o korespondenci a dalších způsobech vzájemné komunikace mezi námi, včetně e-mailů, chatu
s operátorem, instantních zpráv a komunikací na sociálních médiích;
údaje, které potřebujeme ke splnění svých zákonných povinností, např. údaje o podrobnostech
transakcí, odhalení jakékoli podezřelé nebo neobvyklé aktivity a údaje o stranách, které jsou s Vámi
spřízněné nebo které jsou spojené s těmito aktivitami (např. politicky exponované osoby a kontroly
ohledně sankcí).

Údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů, např.:


údaje, ohledně kterých jste nás požádali, abychom je pro Vás shromáždili, nebo které shromažďujeme
v rámci prověřování, jak je uvedeno níže, např. pracovní reference od předchozích zaměstnavatelů.

Jak budeme využívat Vaše údaje
Vaše údaje budeme využívat pouze v případech, kdy k tomu máme Váš souhlas nebo jiný zákonný důvod. Mezi
tyto důvody patří situace, kdy:





musíme prosazovat naše oprávněné zájmy (např. při hodnocení Vaší osoby pro požadovanou pozici);
musíme zpracovávat osobní údaje, abychom mohli plnit smlouvu, kterou jsme s Vámi uzavřeli;
musíme zpracovávat osobní údaje, abychom splnili svou zákonnou povinnost;
se domníváme, že využití popsaných osobních údajů je ve veřejném zájmu (např. pro účely prevence
nebo odhalování trestné činnosti nebo pro monitorování nebo hlášení údajů o poskytování rovných
příležitostí).

Údaje můžeme využívat pro následující účely:










správa našeho vztahu s Vámi, např. plánování pohovorů, sdělování rozhodnutí apod.;
provádění Vašich pokynů, např. zasílání podrobností o výsledcích testů a hodnocení;
řízení našeho vztahu s Vámi, včetně (pokud nám nedáte jiný pokyn) toho, že Vám poskytneme
informace o dalších pozicích a službách, které by podle našeho názoru pro Vás mohly být relevantní;
prevence nebo odhalování trestné činnosti, včetně podvodů a finanční trestné činnosti, např.
financování terorismu nebo obchodu s lidmi;
bezpečnost, prověřování zaměstnanců a kontinuita podnikání;
řízení rizik;
provádění průzkumů mezi uchazeči o zaměstnání a analýza dat za účelem lepšího chápání našich
zaměstnanců a pomoci při plánování obsazování pozic zaměstnanci;
ochrana našich práv a plnění našich zákonných povinností;
vývoj a plánování služeb, systémů či produktů, pojišťovací účely, účely auditu a administrativní účely.

Další informace o tom, jak budeme využívat Vaše údaje, naleznete v příloze 3 níže.

PUBLIC - 2

Jak provádíme rozhodnutí o Vás
Můžeme používat technologie, které nám pomáhají zjistit úroveň rizika spojeného s Vaší prací pro nás, např.
z důvodu podvodů nebo finančních trestních činů, nebo abychom identifikovali nesprávné tržní chování díky
analýzám neobvyklých obchodů.
Máte právo na určité informace o tom, jak tato rozhodnutí provádíme. Můžete mít právo požadovat zásah
člověka a rozhodnutí napadnout. Více informací najdete v části „Vaše práva“ níže.

Sledování nebo záznamy toho, co říkáte nebo děláte
Můžeme zaznamenávat podrobnosti o Vašich jednáních s námi. Můžeme zaznamenávat a vést záznamy
konverzací s vámi, včetně telefonických hovorů, osobních schůzek, e-mailů, chatů s operátory, video chatů a
dalších druhů komunikace. Tyto záznamy můžeme používat k tomu, abychom si ověřili Vaše pokyny, posoudili,
analyzovali a zlepšovali naše služby, školili své zaměstnance, omezili rizika nebo bránili podvodům a další trestné
činnost a odhalovali je. Tyto záznamy můžeme také používat k tomu, abychom činili rozhodnutí ohledně Vaší
úspěšnosti ve výběrovém řízení. Můžeme zaznamenávat také další informace o těchto konverzacích, jako
například telefonní čísla, ze kterých nám voláte, a informace o zařízeních nebo softwaru, který používáte.
V našich prostorách a kolem nich používáme kamerový systém (CCTV), který může shromažďovat fotografie
nebo videa, na kterých figurujete, nebo nahrávat Váš hlas.

Prověřování zaměstnanců
V rámci našich postupů pro prověřování zaměstnanců budeme požadovat, shromažďovat a zpracovávat Vaše
osobní údaje, pokud nám to místní právní řády umožní. Účelem je potvrdit Vaši totožnost, předchozí zaměstnání
a příslušnou kvalifikaci ve vztahu k určité roli, dodržovat zákony a pro naše oprávněné zájmy posuzovat a řídit
s Vámi spojené riziko.
Osobní údaje pro prověřování zaměstnanců prostřednictvím procesu žádání o pracovní místa a přijímání nových
zaměstnanců shromažďujeme přímo od kandidátů prostřednictvím našich týmů ve Skupině HSBC (buď v našich
offshorových Centrech globálních služeb nebo v příslušných zemích v Týmech bezpečnostních rizik a/nebo
Personalistických týmech). Osobní údaje pro prověřování zaměstnanců pro nás mohou také shromažďovat
globální poskytovatelé služeb nebo jiné pečlivě vybrané místní třetí strany v příslušných zemích.
Většinou shromažďujeme, ukládáme a využíváme následující kategorie osobních údajů:








osobní kontaktní údaje, jako například jméno (všechna současná i předchozí jména a pseudonymy),
funkce, adresy, telefonní čísla a osobní e-mailové adresy;
datum narození a pohlaví;
rodné číslo či ekvivalentní pojišťovací číslo či daňové identifikační číslo;
místo zaměstnání či pracoviště;
údaje o přijímání zaměstnanců (včetně kopií dokumentů o oprávnění pracovat, referencí a dalších údajů
obsažených v životopisu či průvodním dopisu nebo v rámci procesu ucházení se o práci);
údaje o Vaší kvalifikaci, např. vysokoškolské vzdělání, odborná osvědčení;
záznamy o pracovních poměrech (včetně názvů funkcí, předchozích pracovních poměrů, pracovních
dob, záznamů o školeních a členství v odborných organizacích).

Prověřování zaměstnanců může zahrnovat:




ověření oprávnění pracovat;
ověření totožnosti;
kontrola minulých jednání, včetně kontroly trestního rejstříku (kontrolu trestního rejstříku provedeme,
pouze pokud nám to povoluje nebo nařizuje zákon);
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kontrola konfliktů zájmů ve vztahu k zaměstnávání příbuzných, jakéhokoli bývalého pracovního poměru
u externího auditora nebo jakýchkoli funkcí vykonávaných v externích subjektech;
kontroly podle interních kontrolních seznamů HSBC a externích kontrolních seznamů nebo databází
poskytnutých třetími stranami, aby se vyloučil podíl např. na podvodech, finančních trestných činech,
praní špinavých peněz či porušení sankcí.

Můžeme provést kontrolu prostřednictvím průzkumu médií, aby se vyloučil podíl např. na podvodech, finančních
trestných činech, praní špinavých peněz či porušení sankcí.
Vaše osobní údaje budeme používat pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, ledaže bychom odůvodněně
usoudili, že tyto údaje potřebujeme použít pro jiný účel a že tento účel je slučitelný s původním účelem. Pokud
budeme Vaše osobní údaje potřebovat pro nesouvisející účel, oznámíme Vám to a vysvětlíme Vám právní základ,
který nám umožňuje tyto údaje pro tento účel použít.
Pokud to vyžaduje nebo umožňuje zákon, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez Vašeho vědomí či
souhlasu.

Podrobnější prověřování
Pro určité vysoké funkce v HSBC můžeme provádět podrobnější prověřování. Podrobnější prověřování budeme
provádět během Vašeho přijímání a pravidelně během Vašeho pracovního poměru, v souladu s předpisem HSBC
pro prověřování zaměstnanců. Pokud pro Vaši roli je nezbytné provést podrobnější prověřování, před Vaším
nástupem nebo krátce po něm budete muset absolvovat řadu kontrol s výsledkem, který bude pro HSBC
uspokojivý. V průběhu přijímacího řízení Vám sdělíme příslušné prověřovací požadavky, které se vztahují na
určité pracovní místo.

Údaje z rejstříku trestů
Pokud to bude nutné (např. pro regulované role) a pokud nám to umožňuje zákon, budeme moci požadovat
údaje z rejstříku trestů. Údaje z rejstříku trestů můžeme také shromažďovat, abychom splnili naše zákonné
povinnosti v souvislosti s Vaším pracovním poměrem. Údaje z rejstříku trestů můžeme shromažďovat v jakékoli
zemi, ve které jste v uplynulých pěti letech pobývali nejméně šest měsíců, pokud nám to umožňuje zákon.
Naše společnost má příslušné předpisy a bezpečnostní opatření, které ze zákona musí mít pro zpracovávání
takovýchto údajů.

Dodržování zákonných povinností a předpisů
Vaše údaje budeme využívat ke splnění našich povinností, dodržování dalších zákonů a předpisů a informování
dozorových a dalších orgánů, kterým společnosti ze Skupiny HSBC podléhají. Může se jednat o využití s cílem
pomoci odhalit trestnou činnost či zabránit jí (včetně financování terorismu, praní špinavých peněz a další
finanční trestné činnosti). Činíme tak pouze proto, že jsme povinni dodržovat zákonné povinnosti nebo je to v
našem oprávněném zájmu a v zájmu ostatních.

S kým můžeme sdílet Vaše údaje
Vaše údaje můžeme sdílet s dalšími subjekty, pokud to je v souladu se zákonem, včetně případů, kdy:



my nebo oni jsme ze zákona povinni to učinit, např. za účelem pomoci při odhalování či prevenci
podvodů, daňových úniků či finanční trestné činnosti;
to my nebo oni jsme povinni učinit v souvislosti s výkazy pro regulátory, soudními spory či výkonem či
obranou práv a zájmů;
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k tomu my nebo oni máme oprávněný obchodní důvod, např. k řízení rizik, ověření Vaší totožnosti
nebo pro posouzení vhodnosti pozic pro Vás;
jsme my nebo oni požádali o Váš souhlas s jejich sdílením a Vy jste souhlas poskytli.

Vaše údaje můžeme pro tyto účely sdílet s jinými osobami, včetně:












jakýchkoli jiných společností ze Skupiny HSBC a jakýchkoli subdodavatelů, zástupců či poskytovatelů
služeb, kteří pro nás pracují nebo kteří poskytují služby nám nebo jiným společnostem ze Skupiny HSBC
(včetně jejich zaměstnanců, subdodavatelů, poskytovatelů služeb, členů statutárních orgánů a
funkcionářů);
Vašich příjemců plateb či zprostředkovatelů;
daňových orgánů, oborových sdružení;
jakýchkoli fyzických osob či společností v případě, že je to nezbytné v souvislosti se zamýšlenou nebo
probíhající restrukturalizací, fúzí, akvizicí nebo převzetím, včetně jakéhokoli převodu nebo případného
převodu jakýchkoli našich práv nebo povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi;
orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy, soudů, rozhodčích orgánů, našich regulátorů,
auditorů a jakýchkoli stran jmenovaných nebo vyžádaných našimi dozorovými orgány k provedení
vyšetření nebo auditu našich aktivit;
dalších stran zainteresovaných v jakýchkoli sporech, stížnostech či šetřeních;
orgánů pro prevenci podvodů, které je budou také využívat za účelem odhalení a zabránění podvodům
a jiné finanční trestné činnosti a k ověření Vaší identity;
jakékoli jiné osoby, s kterou podle Vašich pokynů máme sdílet Vaše údaje.

Sdílení souhrnných nebo anonymizovaných údajů
Souhrnné nebo anonymizované údaje můžeme v rámci Skupiny HSBC i mimo ni sdílet s partnery, jako jsou
výzkumné skupiny, univerzity nebo inzerenti. Z takto sdílených informací Vás nebude možné identifikovat.
Například můžeme sdílet informace o obecných zaměstnaneckých trendech, abychom pomohli při výzkumu.

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje
Vaše informace uchováváme v souladu s našimi zásadami pro uchovávání údajů a místními právními předpisy.
To nám umožňuje dodržovat právní požadavky nebo je využít tam, kde je to zapotřebí pro naše oprávněné účely,
jako je řešení případných sporů.
Pokud budete požádáni o online testování jako součásti Vašeho přijímacího řízení, mohou být Vaše výsledky
použity i pro Vaše případné budoucí přijímací řízení, a proto je budeme držet po dobu dvanácti měsíců. Po
dvanácti měsících budou Vaše výsledky testování vymazány, a proto můžete být požádáni o online testování
znovu, pokud se budete hlásit na stejnou nebo i jinou pozici v rámci HSBC.
Údaje mohou být uchovávány po delší dobu v případě, že je to nezbytné, například pokud takové informace
potřebujeme ke splnění zákonných povinností, nebo pokud mohou být nezbytné pro naše oprávněné účely,
např. jako pomoc při reakci na dotazy nebo stížnosti, v boji proti podvodům a finanční trestné činnosti,
odpovědích na žádosti dozorových orgánů atd.
Pokud nebude uchovávání osobních údajů po takovouto dobu nezbytné, můžeme je zničit, smazat nebo
anonymizovat i dříve.

Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí
Vaše osobní údaje mohou být předávány a ukládány v lokalitách mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)
včetně zemí, ve kterých nemusí být předepsána stejná úroveň ochrany osobních údajů. Pokud tak učiníme,
zajistíme odpovídající úroveň ochrany a soulad předání s právními předpisy. Předání Vašich osobních údajů tímto
způsobem může být nezbytné pro to, abychom mohli splnit s Vámi uzavřenou smlouvu, plnit zákonné povinnosti,
chránit veřejný zájem nebo z důvodu našich oprávněných zájmů. V některých zemích mohou právní předpisy
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vyžadovat, abychom sdíleli určité informace např. s finančními úřady. I v těchto případech budeme sdílet
informace pouze s osobami, které jsou oprávněny s nimi nakládat.
Pokud si budete přát získat podrobnější informace o ochraně osobních údajů při přenosu mimo EHP, kontaktujte
nás v souladu s částí „Více informací o Vašich údajích“ níže.

Vaše práva
Ve vztahu k Vašim údajům, které uchováváme, máte řadu práv. Mezi tato práva patří:








právo na přístup k Vašim osobním údajům, které uchováváme, a získání informací o tom, jak je
zpracováváme;
v některých případech právo odvolat Váš souhlas s naším zpracováním Vašich osobních údajů, což můžete
udělat kdykoli. V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat, pokud k tomu máme
jiný oprávněný důvod;
v některých případech právo určité údaje, které jste nám poskytli, obdržet v elektronické podobě a/nebo
požadovat, abychom je zaslali třetí straně;
právo požadovat opravu Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
v některých případech právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje však můžeme i
nadále uchovávat, pokud je jsme oprávněni nebo povinni uchovávat;
v některých případech právo vznést námitku a požádat o omezení našeho zpracování Vašich osobních
údajů. Mohou však nastat situace, kdy budeme oprávněni nebo povinni ve zpracování pokračovat a/nebo
takovou žádost zamítnout.

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete s použitím údajů uvedených níže v části „Více informací o
Vašich údajích“. V určitých případech můžete mít také právo podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů
v zemi, kde žijete nebo pracujete.

Co od Vás očekáváme
Odpovídáte za to, že Vámi poskytnuté údaje jsou přesné a aktuální, a máte povinnost nás neprodleně informovat
o všech změnách.
Neexistence či nesprávnost jakýchkoli záznamů může mít odpad na rozhodnutí o Vašem zaměstnání nebo nám
může zabránit dodržovat naše zákonné povinnosti.

Jak zabezpečujeme Vaše údaje
K uchování bezpečnosti a zabezpečení Vašich osobních údajů využíváme řadu opatření, jako jsou šifrování a další
formy bezpečnostních opatření. Vyžadujeme, aby naši zaměstnanci a třetí strany, které jakkoli pracují naším
jménem, dodržovali příslušené normy včetně povinností chránit veškeré informace a využívat vhodná opatření
pro použití a přenos informací.

Více informací o Vašich údajích
Pokud si budete přát obdržet více informací o jakékoli části tohoto Oznámení, kontaktujte nás prosím
prostřednictvím svého obvyklého zástupce pro lidské zdroje, který s Vámi vede přijímací řízení, manažera, který
pozici obsazuje, nebo prostřednictvím sběrné adresy kariera@hsbc.cz .

***
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Příloha 1 – Právnické osoby
Země
Belgie
Česká republika
Francie
Francie
Francie
Francie
Německo
Německo
Německo
Německo
Německo
Řecko
Irsko
Irsko
Irsko
Itálie
Lucembursko
Lucembursko
Lucembursko
Malta
Malta
Nizozemsko
Polsko
Polsko
Španělsko
Švýcarsko
Švýcarsko
Švýcarsko
Švýcarsko
Švýcarsko
Švýcarsko
Spojené království
Spojené království
Spojené království
Spojené království
Spojené království
Spojené království
Spojené království
Spojené království
Spojené království
Spojené království
Spojené království
Spojené království
Spojené království
Spojené království

Právnická osoba
HBEU Belgium Branch
HBEU Czech Republic Branch
HSBC Assurances Vie (France)
HBEU France Branch
HSBC France
HSBC Global Asset Management (France)
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
HSBC Trinkaus Real Estate GmbH
HSBC Transaction Services GmbH
INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
HSBC Greece Branch
HBEU Ireland Branch
HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC
HSBC Securities Services (Ireland) Limited
HBEU Italy Branch
HBEU Luxembourg Branch
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A.
HSBC Global Services (UK) Ltd – Malta Branch
HSBC Bank Malta p.l.c.
HBEU Netherlands Branch
HSBC Bank Polska S.A.
HSBC Service Delivery (Polska)
HBEU Spain Branch
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (Switzerland) AG
HBEU Switzerland Branch
HSBC Trust Company AG
HSBC Private Bank (Suisse) SA
HSBC PB Services (Suisse) SA
HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA
HSBC Global Asset Management (UK) Limited
HSBC Global Asset Management Limited
HSBC Global Asset Management (International) Limited
HSBC Bank plc
HSBC UK Bank plc
HSBC Holdings plc
HSBC Group Management Services Limited
HSBC Global Services (UK) Limited
HSBC Trustee (Guernsey) Limited
HSBC Management (Guernsey) Limited
HSBC Securities Services (Guernsey) Limited
HSBC Trustee (C.I.) Limited
Marks and Spencer Financial Services plc
HSBC Private Bank (UK) Limited
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Příloha 2 - Jak zpracováváme Vaše údaje
Vaše údaje budeme používat pro následující účely, včetně:
1.

Správa záležitostí uchazečů o zaměstnání, včetně:
•
•
•
•
•
•
•
•

Provádění náborových aktivit;
Správa a vedení osobních záznamů;
Kontinuita podnikání a zvládání mimořádných událostí;
Vedení záznamů o výsledcích Vašich pohovorů a testování (včetně online testování);
Vyhodnocování Vaší vhodnosti pro danou pozici
Činění rozhodnutí o výsledku Vašeho přijímacího řízení;
Řešení stížností
Záležitosti týkající se rovných příležitostí, včetně fungování předpisu pro rovné příležitosti,
odhalování nebo řešení existence nebo absence kvality příležitostí nebo jednání s osobami
s různými chráněnými charakteristikami za účelem zlepšování nebo udržování této kvality.

Zákonnými důvody pro zpracovávání těchto údajů jsou oprávněné zájmy, zákonné povinnosti a plnění naší
smlouvy s Vámi.
2.

Prevence a odhalování trestné činnosti, mj. včetně podvodů, financování terorismu a praní špinavých
peněz: to zahrnuje monitorování, zmírňování a řízení rizik. Činíme tak, abychom dodržovali naše zákonné
povinnosti, a protože to je v našem oprávněném zájmu. Osobní údaje, které jsme od Vás získali, budou
sdíleny se společností Cifas za účelem předcházení podvodům či jinému protiprávnímu nebo nečestnému
jednání, zneužívání nebo jinému vážnému nevhodnému jednání. Pokud by u Vás bylo takové jednání
zjištěno, mohly by Vám být odmítnuty některé služby nebo zaměstnání. Vaše osobní údaje budou rovněž
využity k ověření vaší totožnosti. Více informací o svých právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak
budou Vaše údaje použity námi nebo společností Cifas, naleznete pod uvedeným odkazem:
https://www.cifas.org.uk/fpn.
Vaše údaje můžeme sdílet s příslušnými orgány, orgány činnými v trestním řízení a jinými třetími stranami,
pokud nám to zákon umožňuje pro účely prevence či odhalování trestné činnosti. Navíc my a jiné finanční
instituce můžeme činit určité kroky, abychom pomohli zabránit finanční trestné činnosti a řídit riziko. Činíme
tak, protože máme oprávněný zájem či zákonnou povinnost přecházet trestným činům či odhalovat je nebo
protože to je ve veřejném zájmu. Za těmito účely můžeme být povinni používat Vaše údaje, i pokud jste nás
požádali, abychom Vaše údaje již nepoužívali. To může zahrnovat (mimo jiné):



poskytování informací příslušným orgánům, pokud se domníváme, že jste nám poskytli nesprávné
nebo nepřesné údaje nebo pokud máme podezření na spáchání trestné činnosti;
zkombinování informací, které o Vás máme, s informacemi od jiných společností ze Skupiny HSBC,
abychom lépe chápali příslušná rizika.

3.

Řízení rizik: vaše údaje využijeme k měření, odhalování a prevenci pravděpodobnosti finanční, reputační
a právní ztráty, dodržování právních předpisů nebo ztráty zákazníka. Zahrnuje to úvěrové riziko, obchodní
riziko, provozní riziko a pojistné riziko (např. pro účely správy pojištění a pohledávek). Pokud jde o Osobní
údaje, děláme to proto, že máme oprávněný zájem na řádném vyhodnocení rizik před podáním nabídky
zaměstnání.

4.

Online testování: údaje budeme používat s cílem zajistit Vám přístup k online platformám společnosti HSBC
za účelem provádění online testování. Tato platforma umožňuje s námi přímo nebo nepřímo komunikovat.
Právním podkladem pro využití Vašich údajů pro tyto účely je náš oprávněný zájem.

5.

Zlepšování služeb: Vaše údaje budeme analyzovat k identifikaci možného zlepšování našich služeb v rámci
procesu přijímání zaměstnanců. Právním podkladem pro zpracování Vašich údajů pro tyto účely jsou naše
oprávněné zájmy. Děláme to za účelem zlepšení našich produktů a služeb, abychom co nejlépe uspokojovali
potřeby našich zaměstnanců.
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6.

Datové analýzy: Vaše údaje budeme analyzovat k identifikaci příslušných pracovních příležitostí a k lepšímu
řízení našich pracovních sil. Právním podkladem pro využití Vašich údajů tímto způsobem je náš oprávněný
zájem.

7.

Ochrana našich zákonných práv: můžeme vyžadovat Vaše údaje k ochraně našich zákonných práv v případě
obhajoby nebo ochrany zákonných práv a zájmů (např. v pracovněprávních sporech); v případech soudních
řízení; v případech řízení stížností nebo sporů; v případě restrukturalizace společností nebo jiných fúzí a
akvizic. Může to být v souvislosti s opatřením proti Vám nebo jiným osobám. K takovým krokům bychom
přistoupili, pokud by to bylo naším oprávněným zájmem.
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