Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Miba
pro uchazeče
Vážená paní, vážený pane,
těší nás Váš zájem o společnost Miba. Společnost Miba je rodinná firma a přebírá svou odpovědnost jako
zaměstnavatel od 90. let 20. stol. Dodržování platných zákonů a dalších vnějších a vnitřních předpisů tvoří
součást a základ našich podnikatelských aktivit a rozhodnutí.
Společnost Miba proto bere vážně i otázku ochrany osobních údajů. Prostřednictvím tohoto prohlášení
o ochraně osobních údajů vás informujeme o našich činnostech týkajících se zpracování takových údajů
v souvislosti s vaší přihláškou a plníme tak ustanovení nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení
GDPR). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je určeno všem uchazečům1 následujících podniků
Miba se sídlem v Evropské unii:
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Miba AG, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen, Rakousko
Miba Automation Systems GmbH, Aurachkirchen 45, 4812 Pinsdorf, Rakousko
Miba Bearings Holding GmbH, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen, Rakousko
Miba Bearings Materials GmbH, Aurachkirchen 45, 4812 Pinsdorf, Rakousko
Miba Deutschland GmbH, Max-Eyth-Str. 18, 70736 Fellbach, Německo
Miba Energy Holding GmbH, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen, Rakousko
Z důvodu jazykové úspornosti a zlepšení čitelnosti textu se zde používá pouze mužská podoba těchto výrazů. Výslovně se zde

však poukazuje na to, že v zásadě všechny formulace týkající se osob platí stejnou měrou pro ženy i muže.
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Miba France Sarl, Pentagone Plaza, 381 Avenue du General de Gaulle 92140 Clamart, Francie
Miba Frictec GmbH, Peter-Mitterbauer-Str. 1, 4661 Roitham, Rakousko
Miba Friction Holding GmbH, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen, Rakousko
Miba Gleitlager Austria GmbH, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen, Rakousko
Miba Italia srl, Via Della Repubblica 118, Scala D, 57016 Rosignano Solvay (LI), Itálie
Miba Sinter Austria GmbH, Dr.-Mitterbauer-Str. 1, 4655 Vorchdorf, Rakousko
Miba Sinter Holding GmbH, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen, Rakousko
Miba Sinter Holding GmbH & Co KG, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4663 Laakirchen, Rakousko
Miba Sinter Slovakia s.r.o., Nábrezie Oravy 2222, 02601 Dolný Kubín, Slovensko
Miba Steeltec, s.r.o., Hlavná 48, 952 01 Vráble, Slovensko
DAU GmbH & Co KG, Dietenberg 38, 8563 Ligist, Rakousko
EBG Elektronische Bauelemente GmbH, Kirchbach 384, 8082 Kirchbach-Zerlach, Rakousko
EDMS d.o.o., Obrtna cesta 18, 8310 Šentjernej, Slovinsko
Fibertec Steti s.r.o., Litomerická 771, 411 08 Stetí, Česká republika
High Tech Coatings GmbH, Dr.-Mitterbauer-Str. 3, 4655 Vorchdorf, Rakousko
Teer Coatings Ltd., West Stone House, West-Stone, Berry Hill Industrial Estate, Droitwich,
Worcestershire, WR9 9AS, Velká Británie

Správce:
Příslušný podnik, ve kterém se účastníte výběrového řízení („Miba“), je ve smyslu nařízení GDPR
správcem (osobních údajů). To znamená, že společnost Miba určuje účel a prostředky zpracování
osobních údajů.
Kategorie osobních údajů:
Společnost Miba zpracovává následující kategorie údajů nebo jejich části. Vezměte prosím na vědomí, že
ne všechny body v seznamu se nutně musejí vztahovat na vás. To, jaké údaje jsou ve skutečnosti
zpracovávány, závisí především na údajích, které jste uvedli v přihlášce, a na tom, jak probíhá náborový
proces. Upozorňujeme také na to, že příklady uvedené u jednotlivých kategorií nejsou vyčerpávající.
 Kontaktní údaje: např. jméno, oslovení, titul, akademická hodnost, adresa, telefonní číslo, číslo
mobilního telefonu, e-mailová adresa a další informace, které vyplývají z moderních komunikačních
technologií a slouží k tomu, abyste byli dosažitelní.
 Individuální údaje: jazykové dovednosti, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, vojenská či
civilní služba, fotografie, informace o vzdělání a pracovní zkušenosti, výsledky z assessment centra /
development centra / potenciální analýzy, popis sama sebe.
 Dokumenty týkající se žádosti: např. motivační dopis, životopis, vysvědčení, certifikáty.
 Údaje týkající se pozice, o niž usilujete: např. označení pozice, možný nástup, platové očekávání,
předpokládané místo zaměstnání, ochota cestovat.
 Další osobní údaje, které jsou generovány v průběhu konkurzu nebo které jste sdělili.
Pro proces konkurzu nepožadujeme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé údaje). Takové
informace nám proto neposílejte, tedy např. informace, které odhalují rasový či etnický původ, politické
názory, náboženské nebo světonázorové přesvědčení, členství v odborech, ani zdravotní údaje (např.
nemoci, číslo sociálního zabezpečení).
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Právní východiska:
Společnost Miba zpracovává vaše osobní údaje k provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b)
GDPR) a na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud vás chceme i nadále vést
v evidenci jako kandidáta.
Pokud nám poskytnete zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje), zpracováváme je na základě vašeho
explicitního souhlasu čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.
Účely:
Vaše osobní údaje jsou používány za účelem realizace náborového procesu, dále za účelem s tím
souvisejícího navázání kontaktu, jakož i pro vedení evidence. Tyto činnosti týkající se zpracování osobních
údajů mohou zahrnovat i textové dokumenty v uvedených záležitostech, které byly vytvořeny a archivovány
pomocí automatizovaných a neautomatizovaných postupů (např. korespondence).
Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout. Nicméně pokud nám žádné údaje neposkytnete,
nemůžeme vaši žádost zpracovat.
Zdroje:
Zpracované osobní údaje pocházejí primárně od vás samotných; mohou však pocházet i z odkazů, jež jste
uvedli, mohou být získávány v průběhu procesu žádosti o zaměstnání a přijetí do zaměstnání (např. při
absolvování testů v assessment centru) nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. sociální sítě).
Příjemci:
Pro splnění účelu zpracování osobních údajů může být zapotřebí předat příslušné, v daném konkrétním
případě relevantní údaje následným možným příjemcům (výhradně se sídlem v rámci Evropské unie):
pracovníci assessment centra, development centra a zpracovatelé potenciálních analýz.
V rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování osobních údajů se osobní údaje předávají
zpracovatelům požadavku (např. poskytovatelé IT služeb). Může se zde jednat o třetí osoby, ale i o jiné
společnosti ve skupině Miba.
Doba uchovávání údajů:
Osobní údaje se ukládají do konce náborového procesu a i po jeho skončení, a to pokud existují právní
období uchování údajů a dokud lze uplatnit právní nároky ze strany společnosti Miba nebo vůči společnosti
Miba (v rámci příslušných promlčecích lhůt). Eventuální delší uchování evidovaných údajů probíhá pouze
na základě vašeho souhlasu.
Pro uchazeče, kteří jsou přijati do zaměstnání, platí Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zaměstnance
společnosti Miba, které si lze vyžádat již v průběhu náborového procesu.
Vaše práva:
V zásadě máte právo informace, opravy, výmazu, omezení, přenositelnosti dat a právo vznést námitku.
Upozorňujeme však, že Miba nemusí být vždy povinna vyhovět žádosti o výmaz, omezení nebo
přenositelnost údajů ani vznesené námitce. Takové případy se posuzují individuálně na základě zákonné
povinnosti společnosti Miba a případných platných výjimek. Pokud se zpracování osobních údajů zakládá
na vašem souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování osobních údajů, jež proběhlo až do odvolání souhlasu, a to na základě daného souhlasu.
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Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje právo týkající se ochrany údajů, nebo
pokud se domníváte, že vaše nároky z hlediska ochrany údajů byly jiným způsobem porušeny, obraťte se
prosím na svou kontaktní osobu u společnosti Miba nebo na tým společnosti Miba zabývající se otázkami
ochrany údajů a compliance (Miba Data Protection Compliance Team, compliance@miba.com), abychom
mohli zjednat nápravu. Máte však také právo podat stížnost u orgánu dohledu pro otázky ochrany údajů
v Evropské unii, a to zejména v místě vašeho bydliště nebo pracoviště nebo na místě údajného porušení
předpisů.
Další informace:
Doufáme, že jsme vás prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jasně informovali
o účelech, kvůli kterým společnost Miba zpracovává vaše osobní údaje. Máte-li další dotazy týkající se
ochrany údajů nebo chcete-li uplatnit svá výše uvedená práva, obraťte se na tým Miba Data Protection
Compliance Team (compliance@miba.com).
Miba, květen 2018
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