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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NÁBOREM 

ZAMĚSTNANCŮ 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) se vztahují 

na Vás a na Vaše osobní údaje, protože se ucházíte o zaměstnání ve společnosti PVH Europe 

B.V. nebo v některé z jejích přidružených společností nebo spolupracovník naší mateřské

společnosti PVH Corp. nebo kterékoli její přidružené společnosti v Evropě (dále jen „PVH“).

PVH je mezinárodní společnost s mnoha provozovnami v různých zemích. Pro účely těchto 

zásad ochrany osobních údajů odpovídá za ochranu Vašich osobních údajů (jako správce údajů) 

subjekt PVH, pod nějž pracovní příležitost spadá (dále jen „PVH“ nebo „my“). 

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost PVH používá údaje (dále jen 

„osobní údaje“), které od Vás shromažďuje a zpracovává jako součást procesu náboru 

zaměstnanců pro společnosti. Společnost PVH se zavázala zachovávat Vaše soukromí.  

1. Kategorie osobních údajů, účely zpracování a právní základ, podle něhož

společnost PVH zpracovává osobní údaje

Osobní údaje 

Společnost PVH Vás může prostřednictvím požádat o odeslání následujících osobních údajů, 

když budete žádat: 

 Jméno (křestní jméno a příjmení)

 Adresa (včetně poštovní adresy, města a aktuální země pobytu)

 Telefonní číslo

 E-mailová adresa

 Průvodní dopis

 CV/životopis

 Portfolio

 Preferovaná země

 Preferované oddělení

Je možné, že společnosti PVH poskytnete další osobní údaje, například v průvodním dopise nebo 

v otázce, kterou jste společnosti PVH položili prostřednictvím kontaktní stránky. 

Účel a právní základ 

Vaše osobní údaje, které odešlete prostřednictvím pro následující účely: 

 Zpracování žádosti o zaměstnání: Společnosti PVH je zákonem o ochraně osobních

údajů umožněno, aby používala Vaše osobní údaje v rámci procesu zpracování žádosti

o zaměstnání a mohla tak prosazovat svůj oprávněný obchodní zájem, tj. přijímat nové

zaměstnance a podnikat kroky pro uzavření smlouvy s Vámi. V rámci procesu zpracování

žádosti o zaměstnání a v závislosti na pozici, o kterou se ucházíte, můžeme zkontrolovat

Vaši minulost nebo provést kontrolu Vašich doporučení;
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 Kontaktování ohledně budoucích kariérních příležitostí: Společnost PVH dle zákona 

o ochraně osobních údajů smí používat Vaše osobní údaje k tomu, aby Vás kontaktovala 

ohledně budoucích kariérních příležitostí, pouze tedy, pokud jste poskytli svůj souhlas. 

Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Pokud si přejete toto právo uplatit, kontaktujte 

nás prosím pomocí níže uvedených kontaktních údajů;  

 Hodnocení: V závislosti na pracovní příležitosti, o kterou se ucházíte, Vás můžeme 

požádat o hodnocení. Společnost PVH Vás bude vždy před každým hodnocením 

informovat;  

 Výkonnost: Společnost PVH používá Vaše kontaktní údaje, aby Vás pozvala k vyplnění 

průzkumu spokojenosti. To společnosti PVH umožňuje vylepšovat proces náboru. 

Společnost PVH smí dle zákona o ochraně osobních údajů využívat Vaše osobní údaje za 

tímto účelem, aby tak mohla sledovat svůj oprávněný obchodní zájem, tj. vylepšovat 

obchodní procesy.  

 

2. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?  

Osobní údaje zpracovávají výhradně oprávněné přidružené společnosti PVH a/nebo externí 

společnosti:  

 

 K osobním údajům budou mít přístup naši oprávnění pracovníci. Přístup bude umožněn 

pouze v nezbytném rozsahu pro účely popsané výše a pouze za předpokladu, že příslušní 

pracovníci budou Vázáni mlčenlivostí; 

 Vaše osobní údaje můžeme sdílet s oprávněnými přidruženými společnostmi PVH, pokud 

je to nezbytné pro proces náboru, uzavření smlouvy s Vámi nebo jinak nezbytné pro účely 

popsané výše; 

 Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které jednají v našem zastoupení. Mezi 

tyto třetí strany mohou patřit: poskytovatelé služeb, společnosti pro hodnocení, společnosti 

provádějící průzkum. V takových případech mohou tyto třetí strany používat Vaše osobní 

údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny; 

 Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dalšími osobami, pokud to od nás vyžaduje zákon nebo 

nařízení soudu, např. pokud jsme povinni tyto údaje poskytnout orgánům činným 

v trestním řízení nebo jiným státním institucím. 

 

3. Jak dlouho bude společnost PVH uchovávat Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytné k dosažení účelu, pro který je společnost 

PVH shromažďuje a používá. Společnost PVH uchovává Vaše osobní údaje, které poskytnete, 

když se ucházíte o zaměstnání u společnosti PVH, až po dobu čtyř týdnů poté, co byla pozice, 

o kterou jste se ucházel/a, obsazena, nebo – s Vaším souhlasem – po dobu jednoho roku po 

obsazení pozice. Po uplynutí doby uchovávání budou Vaše osobní údaje smazány, pokud nám 

nebude ze zákona dovoleno nebo nebude vyžadováno uchovávat Vaše údaje po delší dobu.  

4. Jaká opatření podniká společnost PVH k ochraně Vašich osobních údajů? 

Společnost PVH přijala vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, 
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které zpracovává, před náhodným nebo protiprávním zpracováním, jako je neoprávněný 

přístup, odhalení, poškození nebo ztráta osobních údajů. 

5. Převádí společnost PVH Vaše osobní údaje do země mimo EU? 

V souvislosti s procesem náboru společnosti PVH nebo z technických a provozních důvodů 

může být nezbytné, aby byly osobní údaje převedeny třetím stranám mimo Evropský 

hospodářský prostor (dále jen „EHP“). Osobní údaje mohou být například převedeny 

společnostem ve skupině umístěným mimo EHP, pokud společnost PVH využívá služby od 

třetích stran mimo EHP nebo pokud je společnost PVH povinna poskytnout své informace 

zahraničním úřadům.  

 

Je možné, že předpisy zemí, ve kterých se nacházejí třetí strany, poskytují jinou úroveň (právní) 

ochrany údajů, než jaká je v EHP.  

Společnost PVH přijme opatření založená na platných právních předpisech, která jsou nezbytná 

k zajištění zákonného převodu Vašich osobních údajů. 

 

Ve většině případů se takový převod bude řídit smlouvou založenou na standardních smluvních 

ustanoveních pro přenos údajů, které schválila Evropská komise (dále jen vzorová ustanovení EU).  

 

 

6. Jaká práva můžete uplatnit ve vztahu k Vašim osobním údajům? 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás 

pomocí níže uvedených údajů. Prostřednictvím těchto kontaktních údajů můžete také požádat 

o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání, omezení používání nebo 

přenositelnost. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým používáme Vaše osobní údaje, 

můžete podat stížnost prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a/nebo 

u nizozemského úřadu pro ochranu údajů (nizozemsky: Autoriteit Persoonsgegevens ).  

 

7. Dotazy a stížnosti 

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo máte 

stížnost, můžete zaslat žádost na 

 

Personální oddělení, centrála Amsterdam: HROperationsAMS@PVH.COM  

Německo +: DEDataProtection@PVH.com 
Francie +: HRFrance@pvh.com  
Belgie: HRBeLux@pvh.com  
Rusko: HR_Russia@pvh.com  
NL & MEA +: HRPVH-NL@pvh.com  
Spojené království a Irsko: HRAdmin@pvh.com  
Itálie: HR.Italy@pvh.com  
Nordics: jobdk@pvh.com  
Turecko: HRTurkey@pvh.com  
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8. Změny tohoto prohlášení 

Společnost PVH může toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času aktualizovat. 

Tyto změny budou zveřejněny na webových stránkách společnosti PVH. Pokud dojde 

k zásadním změnám v těchto zásadách během období náboru, budeme Vás o tom informovat 

e-mailem.  


