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Společnosti CoorsTek Group (dále jen společně „CoorsTek“, „my“, „nám“, „naše“ apod.) respektují vaše soukromí 
a osobní údaje zpracovávají nestranným a transparentním způsobem a v souladu s veškerými příslušnými 
předpisy na ochranu informací a dalšími souvisejícími zákony. Toto oznámení o ochraně soukromí kandidátů platí 
pro uchazeče o zaměstnání (ať už jako zaměstnanci, dočasní pracovníci, dodavatelé nebo jiní) a popisuje, jak 
společnost CoorsTek shromažďuje, používá, sdílí a zpracovává vaše osobní údaje v průběhu procesu přijímání 
nových zaměstnanců a po jeho skončení.  

Správcem poskytnutých osobních údajů bude CoorsTek, Inc. nebo společnost CoorsTek Group v oblasti, kde se 
práci ucházíte. Správce pak určuje, jak a proč budou vaše osobní údaje zpracovány.  

Seznam společností CoorsTek Group v každé zemi, včetně kontaktních údajů na společnost a jejího pracovníka 
pro ochranu informací (pokud existuje), je přiložen k tomuto oznámení. 

Jaké osobní údaje společnost CoorsTek shromažďuje a používá? 
V průběhu přijímacího procesu můžeme shromažďovat, používat, zpracovávat, sdílet, převádět a ukládat 
následující kategorie vašich osobních údajů: 

• Osobní údaje jako jméno, oslovení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození nebo 
pohlaví; 

• Pracovní minulost a další relevantní zkušenosti, včetně informací ze životopisu, průvodního dopisu nebo 
přihlášky do výběrového řízení; 

• Dosažené vzdělání, včetně získaných titulů, kopií diplomů a dalších informací uvedeným v přihlášce; 

• Kompenzační minulost; 

• Informace získané při telefonickém předvýběru a interview, včetně názorů a komentářů tazatele; 

• Informace související s hledaným zaměstnáním, požadovaným platem, ochotou stěhovat se, pracovními 
preferencemi a s kompenzací a benefity; 

• Referenční informace a informace získané z bezpečnostní prověrky nebo případně jiných kontrol, testů či 
hodnocení, které uchazeč před zaměstnáním podstoupí; 

• Informace související s předchozí přihláškou u společnosti CoorsTek nebo předchozím zaměstnáním u 
společnosti CoorsTek; a 

• Všechny další osobní údaje, které nám dobrovolně předáte. 

Proč společnost CoorsTek osobní údaje shromažďuje a používá? 
Společnost CoorsTek shromažďuje, používá, zpracovává, sdílí, převádí a ukládá osobní údaje pouze způsobem, 
jaký povoluje nebo vyžaduje zákon. 

Nejčastěji osobní údaje používáme za následujících okolností: 

• Když je to nutné pro uzavření vzájemné smlouvy, např. při rozhodování, zda s vámi navázat 
zaměstnanecký poměr či uzavřít jinou dohodu; 

• Když je to nutné pro splnění zákonných povinností, které pro nás platí podle pracovního práva, např.: 
o Sledování a administrace rovných příležitostí; a 
o Spolupráce v rámci právního procesu nebo vyhovění úřední žádosti, např. domovní prohlídky, 

předvolání nebo soudní příkaz; a 

• Když je to nutné pro hájení legitimních zájmů třetích stran v případech, kdy nejsou těmto zájmům 
nadřazena vaše základní práva, např.: 

o Identifikace a vyhodnocování uchazečů o zaměstnání, včetně hodnocení schopností, kvalifikace 
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a zájmů; 
o Ověřování vašich informací a provedení bezpečnostní, pracovní a referenční kontroly, pokud to 

odpovídá dané pozici a je to povoleno příslušným zákonem, případně pokud to vyžaduje zákon, 
s vaším souhlasem; 

o Komunikace s vámi o přijímacím procesu a vaší přihlášce; 
o Pořizování záznamů souvisejících s naším přijímacím procesem; a 
o Analýza a zlepšování našeho přijímacího procesu. 

Za tímto účelem potřebujeme všechny výše uvedené kategorie vašich osobních údajů. Některé výše uvedené 
příčiny zpracování se mohou překrývat a použití vašich osobních údajů se může zakládat na více různých 
důvodech. 

Pokud nám na požádání nesdělíte některé osobní údaje, které potřebujeme k zahrnutí přihlášky do procesu 
(např. doložení kvalifikace nebo pracovní minulosti), vaši přihlášku patrně nebudeme moci úspěšně zpracovat. 

Osobní údaje používáme výhradně za účelem, za kterým jsme je získali, pokud ovšem rozumně neuvážíme, že je 
potřebujeme použít za jiným účelem, který je s původním účelem kompatibilní. Pokud vaše osobní údaje budeme 
chtít použít z nesouvisejících důvodů, upozorníme vás na to a vysvětlíme vám, na jakém právním základě tak 
můžeme učinit. Před použitím osobních údajů z nesouvisejících důvodů vás jinak nejprve požádáme o výslovný 
písemný souhlas. V takovém případě je poskytnutí souhlasu plně dobrovolné a svůj případně udělený souhlas 
můžete kdykoli odvolat. 

Žádná rozhodnutí o vašem náboru neplánujeme provádět automatizovaným způsobem, pokud se však tato 
situace změní, budete na to upozorněni. Pokud k tomu nemáme právní základ a neinformujeme vás o tom, platí, 
že k žádnému rozhodnutí s významným dopadem nedochází s použitím výhradně automatizovaného 
rozhodování.  

Shromažďuje a používá společnost CoorsTek citlivé osobní údaje? 
Podle zákona vaší země mohou být následující kategorie osobních údajů považovány za citlivé a vyžadovat 
speciální ochranu: 

• Rasa nebo etnická příslušnost, země, oblast nebo město narození a primární a další národnosti nebo 
občanství; 

• Politické názory nebo členství; 

• Náboženské, morální nebo filozofické přesvědčení; 

• Členství v odborech; 

• Sociální péče, sexuální život nebo sexuální orientace; 

• Trestné jednání nebo podezření z trestného jednání, odsouzení nebo provinění; 

• Osobní finanční informace;  

• Genetická a biometrická data; a 

• Fyzický nebo psychický zdravotní stav nebo postižení. 

Pokud to není nutné ke splnění našich zákonných povinností ve spojení s přijímacím procesem, vaše citlivé údaje 
neshromažďujeme, nepoužíváme, nezpracováváme, nesdílíme, nepřevádíme ani neukládáme. Na některých 
místech může být například místním zákonem uloženo zaznamenat a používat informace o rase a etnickém 
původu, aby mohlo docházet ke sledování a administraci rovných příležitostí. 
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Dále platí, že na místech, kde je to zákonem povoleno, můžeme shromažďovat a používat informace o 
nezákonném nebo nežádoucím chování, obžalobách nebo odsouzeních, dluzích, fyzickém nebo psychickém 
zdravotním stavu, postižení nebo další citlivé informace získané pomocí bezpečnostní prověrky, pokud jsou tyto 
nutné, relevantní a odpovídající pro vyhodnocení vhodnosti na určitou pozici a když, pokud to vyžaduje zákon, 
jsme předem získali váš písemný souhlas. 

Pokud máte jakékoli dotazy k tomu, zda či jak jsou v přijímacím procesu shromažďovány a využívány citlivé údaje 
a za jakým účelem k tomu případně dochází, obracejte se prosím na personální oddělení společnosti CoorsTek 
na adrese hcm@coorstek.com nebo na místního pracovníka pro ochranu informací. 

Jak a kdy společnost CoorsTek osobní údaje získává? 
Obecně platí, že v přijímacím procesu získáváme osobní údaje přímo od vás, například z přihlášky nebo 
přijímacího pohovoru.  

Vaše osobní údaje můžeme také získávat od: 

• Personálních agentur;  

• Poskytovatelů bezpečnostních, pracovních nebo referenčních prověrek a kontrol a kreditních agentur;  

• Vašeho předchozího zaměstnavatele; a  

• Veřejně dostupných zdrojů, například úřadů a veřejných profilů na pracovních sociálních médiích (např. 
LinkedIn). 

Kdo bude mít k vašim osobním údajům přístup? 
Přístup k osobním údajům se poskytuje pouze v nezbytně nutné míře. Přístup k vašim osobním údajům 
poskytujeme pouze osobám, které je potřebují k účelům stanoveným v tomto oznámení o ochraně soukromí, při 
správě přijímacího procesu nebo splnění zákonné povinnosti. 

Mohou mezi ně patřit i osoby v jiných společnostech skupiny CoorsTek Group, pobočkách nebo nezávislých 
společnostech, které nám se správou přijímacího procesu pomáhají, např. třetí strany poskytující personalistické 
služby, IT/IS platformy nebo služby, bezpečnostní prověrky a pracovní či referenční kontroly. 

Nezávislí poskytovatelé služeb mají přístup pouze k osobním údajům , které potřebují ke splnění přidělených 
úkolů. Všichni nezávislí poskytovatelé služeb mají přísně zakázáno používat osobní údaje za vlastními účely, za 
účely nesouvisejícími s jejich primárními službami nebo za účely, které jsou v jakémkoli rozporu s našimi pokyny. 
Smluvně také vyžadujeme, aby všichni nezávislí poskytovatelé služeb zavedli odpovídající bezpečnostní opatření 
(technická a organizační) na ochranu osobních údajů tak, aby splňovali naše pravidla a zásady a všechny 
bezpečností povinnosti nebo požadavky podle příslušného zákona. Aktuální seznam takových nezávislých 
poskytovatelů služeb získáte u personální oddělení na adrese hcm@coorstek.com nebo místního pracovníka pro 
ochranu informací. 

Vaše osobní údaje musíme případně poskytnout také regulačním orgánům, včetně úřadů a zastoupení vlády 
USA, tak, abychom splňovali příslušný zákon nebo právní proces, např. povolení k prohlídce, předvolání nebo 
soudní příkaz. Když vaše osobní údaje předáme za účelem dodržení zákona nebo podmínek právního procesu, 
podnikneme přiměřené kroky proto, abychom předávali pouze minimální množství osobních údajů nutných pro 
konkrétní účel a podmínky. 

Kam vaše osobní údaje převádíme a kde se ukládají? 
Pokud to vyžaduje přijímací proces, účely uvedené v tomto oznámení o ochraně soukromí nebo příslušný zákon, 
vaše osobní údaje můžeme převádět mimo zemi, ve které pracujete. To může zahrnovat převody osobních údajů 
do dalších společností skupiny CoorsTek Group a/nebo nezávislých poskytovatelů služeb, které se nachází mimo 
zemi, ve které žijete nebo ve které se nachází požadovaná pozice. Pokud se například o práci hlásíte pomocí 
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systému Workday, centralizovaného globálního personalistického systému používaného společností CoorsTek, 
vaše osobní údaje se převádí do USA, ukládají se na Workday serverech umístěných v USA a přistupovat k nim 
mohou společnosti skupiny CoorsTek Group po celém světě. 

Společnost CoorsTek chrání vaše soukromí a důvěrnost vašich osobních údajů, i když jsou převáděny mimo 
zemi, ve které se nacházíte.  

V případě mezinárodních převodů osobních údajů z míst v Evropském hospodářském prostoru (EHS) do 
jurisdikcí, které podle zákona EU neposkytují dostatečnou úroveň ochrany dat, využíváme standardní smluvní 
ustanovení schválená Evropskou komisí jako odpovídající pojistky převádění vašich osobních údajů do USA a 
dalších jurisdikcí. V případě mezinárodních převodů osobních údajů z míst mimo EHS využíváme dohody o 
převodech dat nebo jsme v případě potřeby získali váš informovaný souhlas potřebný k bezpečnému převodu 
vašich osobních údajů do USA a dalších jurisdikcí. Kopii těchto dokumentů můžete získat na právním oddělení 
společnosti CoorsTek na adrese legal@coorstek.com. 

Jak budou vaše osobní údaje zabezpečeny? 
Společnost CoorsTek uplatňuje odpovídající organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů před 
neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením, např.: 

• Stanovení a naplňování interních plánů kontroly; 

• Pravidelná školení o ochraně osobních údajů; a 

• Instalace technických systémů pro ovládání přístupu a kódování. 

Dále omezujeme přístup k osobním údajům na zaměstnance, zástupce, dodavatele a jiné třetí strany, které je 
potřebují ke své obchodní činnosti. Vaše osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a mají povinnost 
zachovávat je v důvěrnosti. 

Také jsme zavedli postupy pro případ narušení zabezpečení dat a když to vyžaduje zákon, upozorníme na 
podezření z narušení vás i příslušný úřad. 

Další informace o zabezpečení osobních údajů v sítích CoorsTek a třetích stran získáte u IT oddělení na adrese 
ITHelpDesk@CoorsTek.com nebo u místního pracovníka na ochranu informací.  

Jak dlouho si CoorsTek vaše osobní údaje ponechá? 
Osobní údaje si ponecháváme pouze po dobu, kdy se účastníte přijímacího procesu, a po ukončení této účasti 
usilujeme o jejich řádnou likvidaci do tří (3) měsíců od data ukončení, s výjimkou případů, kdy: 

• Skladovat osobní údaje delší nebo kratší dobu nám ukládá příslušný zákon. Další informace o 
konkrétních dobách zachování záznamů osobních údajů v dané lokalitě získáte od personálního 
oddělení společnosti CoorsTek na adrese hcm@coorstek.com nebo pracovníka pro ochranu informací. 

• Vaše osobní údaje si uchováváme a používáme proto, abychom vás mohli informovat a zvažovat 
ohledně jiných pozic, které by pro vás mohly být vhodné. Pokud nemáte o jiné pozice zájem nebo 
chcete, abychom vaše osobní údaje odstranili, kontaktujte prosím personální oddělení CoorsTek na 
adrese hcm@coorstek.com. 

Pokud vám nabídneme pracovní pozici ve společnosti CoorsTek a vy jí přijmete, osobní údaje získané v průběhu 
přijímacího procesu se stávají součástí vaší osobní složky a my je můžeme ve spojení s vaším zaměstnáním dále 
využívat, jak dále popisuje toto oznámení o ochraně soukromí. 

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva? 
Pokud se nacházíte v Evropské unii nebo jurisdikci s podobnými předpisy o ochraně dat a soukromí, máte 
v souvislosti s námi drženými osobními údaji následující práva: 
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• Právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. Upozorňujeme, že váš přístup může být 
omezen, pokud by jeho poskytování porušovalo příslušný zákon nebo předpisy, případně by jeho 
poskytování bylo nepřiměřené a například narušovalo soukromí jiné osoby nebo odhalovalo citlivá data 
společnosti. Pokud vám přístup k osobním údajům nemůžeme poskytnout, v rámci zákonných a 
regulatorních omezeních vás informujeme o příslušných důvodech. 

• Právo na opravu osobních údajů bez zbytečného zdržení, pokud budou osobní údaje nepřesné, zastaralé 
nebo nekompletní. V průběhu přijímacího procesu nás prosím informujte o změnách osobních údajů tak, 
abychom je mohli neprodleně opravit, případně informovat nezávislé poskytovatele služeb, kteří vaše 
osobní údaje dostali. Vyhrazujeme si právo neměnit žádné osobní údaje, které považujeme za přesné, 
aktuální a kompletní.  

• Právo na vymazání osobních údajů bez zbytečné prodlevy za následujících okolností: 
o Když už vaše osobní údaje nejsou třeba za účelem, za kterým byly zaznamenány; 
o Pokud jste odvolali svůj souhlas a další zpracovávání vašich osobních údajů nemá jiný právní 

základ; 
o Pokud zpracování svých osobních údajů odmítáte a pro zpracování neexistuje žádný důležitější 

legitimní důvod; 
o Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovány nezákonně; nebo 
o Pokud musí k vymazání osobních údajů dojít v rámci splnění zákonné povinnosti. 

Upozorňujeme, že před vymazáním osobních údajů musíme zkontrolovat, zda neexistuje žádný další 
legitimní důvod jejich zpracovávání. 

• Právo na omezení zpracovávání osobních údajů za určitých podmínek, např. po dobu ověřování jejich 
přesnosti, pokud jí zpochybníte. 

• Právo na odmítnutí zpracovávání osobních údajů na základě souvisejícím s konkrétní situací nebo pro 
účely přímého marketingu. 

• Právo na přenositelnost dat. Máte právo vyžádat si od nás všechny ke zpracování předané osobní údaje 
v přenositelném a strojově čitelném formátu. 

• Právo na stížnost u odpovídajících úřadů vaší země. 

• Právo na odvolání souhlasu. V určitých omezených případech nebo podle zákona může společnost 
CoorsTek shromažďovat, používat, zpracovávat, sdílet, převádět nebo ukládat vaše osobní údaje na 
základě vašeho souhlasu. Když takový souhlas poskytnete, za určitých podmínek máte právo jej také 
odvolat. Pokud je to možné a pokud tak chcete učinit, s odvoláním souhlasu kontaktujte místní personální 
oddělení, pracovníka pro ochranu dat nebo právní oddělení společnosti CoorsTek na adrese 
legal@coorstek.com.  

Pokud chcete v souvislosti se svými osobními údaji některé právo uplatnit, kontaktujte prosím místního 
pracovníka pro ochranu dat, pracovníky personálního oddělení nebo právní oddělení společnosti CoorsTek na 
adrese legal@coorstek.com. Veškerá taková komunikace musí probíhat písemně a můžeme od vás vyžadovat 
konkrétní informace tak, abychom mohli ověřit vaši totožnost, vaše právo na přístup k požadovaným informacím a 
váš nárok na uplatnění těchto práv.  

V rámci odpovídající ochrany práv se budeme snažit zpracovat všechny žádosti co nejrychleji. Podle množství 
přijatých žádostí však můžeme další informace o vaší konkrétní žádosti poskytovat až do 30 dnů od jejího podání. 
Pokud by to mělo trvat déle, neprodleně vás informujeme o důvodech zpoždění a společně probereme další 
postup. 

Koho můžete kontaktovat s dalšími dotazy ohledně osobních údajů? 
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Pokud máte dotazy k oznámení o ochraně soukromí kandidátů nebo se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou 
spravovány v souladu s příslušným zákonem nebo tímto oznámením, můžete kontaktovat místního pracovníka 
pro ochranu dat, personální oddělení na adrese hcm@coorstek.com nebo právní oddělení společnosti CoorsTek 
na adrese legal@coorstek.com. 

 

Vyhrazujeme si právo toto oznámení o ochraně soukromí kandidátů kdykoli aktualizovat. Pokud provedeme 
zásadní změny, oznámíme zavedení nového oznámení o ochraně soukromí kandidátů a zveřejníme jej.  

Pokud se do přijímacího procesu zapojujete přes stránky CoorsTek, doporučujeme projít si také pravidla pro 
ochranu soukromí a zásady využívání souborů cookies na adrese https://www.coorstek.com/english/legal-
conditions-privacy-policy/. Na našich stránkách můžete nalézt také odkazy na stránky třetích stran, pro které toto 
oznámení o ochraně soukromí neplatí. Doporučujeme si projít pravidla ochrany soukromí a související oznámení 
přímo na daných stránkách.  
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SPOLEČNOSTI SKUPINY COORSTEK GROUP 

Země Společnost CoorsTek Group 

USA  

Kanada – Edmonton 

CoorsTek, Inc. se sídlem na adrese 14143 Denver West Parkway, Suite 400, Golden, Colorado 
80401 

Kanada – Hamilton CoorsTek Advanced Materials Hamilton se sídlem na adrese 45 Curtis Avenue N, Paris, Ontario 
N3L 3W1 Kanada 

Česká republika CoorsTek Advanced Materials Turnov se sídlem na adrese Za Viaduktem 2150, 51101 Turnov, 
Česká republika 

Německo CoorsTek GmbH se sídlem na adrese Am Winkelsteig 1, D-91207 Lauf a.d. Peg., Německo 

Pracovník pro ochranu informací: 
Lars Holdorf 
2B Advice GmbH  
E-mail: CoorsTek@2b-advice.com  
Adresa: Joseph Schumpeter Allee 25 53227 Bonn Německo  
Telefon: +49 (228) 926165 120 
Fax: +49 (228) 926165 109  

Spojené království – 
Skotsko a New Mills 

CoorsTek, Ltd. se sídlem na adrese Watford Bridge, New Mills, High Peak SK22 4HJ, Spojené 
království; 35-37 Cavendish Way, 37 Cavendish Way, Southfield Industrial Estate, Glenrothes, Fife 
KY6 2SB, Scotland, Spojené království; and 64-66 Cavendish Way, Southfield Industrial Estate, 
Glenrothes, Fife KY6 2SB, Scotland, Spojené království 

Spojené království – 
Crewe 

CoorsTek Advanced Materials Crewe, Ltd. se sídlem na adrese Crewe Hall Enterprise Park, 
Weston Road, Crewe, Cw1 6UA, England, Spojené království 

Nizozemí  CoorsTek Netherlands B.V. se sídlem na adrese Frontstraat 4, 5405 AK, Uden, Nizozemí 

Švédsko  CoorsTek Sweden AB se sídlem na adrese Fabriksvӓgen, S-91532 Robersfors, Švédsko 

Korea  CoorsTek Korea, Ltd. se sídlem na adrese 23-28, 4 Gongdan-ro, 7 Gil, Gumi-si, Gyeongsanbuk-
do, Korea, 39422 a 703, Star Tower, 37, Sagimakgol-ro 62 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Korea, 13211 

Taiwan  CoorsTek Taiwan Corporation se sídlem na adrese 16F-4, No. 295, Sec. 2, Kuang-Fu Road, 
Hsin-Chu 30017, Taiwan 

Čína  CoorsTek Trading (Shanghai) Co. Ltd. se sídlem na adrese Room 907, World Trade Tower, No. 
500 Guangdong Rd., Huang Pu District, Shanghai, Čína 200001 

Singapur CoorsTek Singapore Pte. Ltd. se sídlem na adrese 137 Cecil Street, #07-10, Hengda Building, 
Singapur 069537 

Japonsko  • CoorsTek KK se sídlem na adrese Headquarters Osaki Wiz Tower,11-1, Osaki 2-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0032, Japonsko 

• CoorsTek Sales KK se sídlem na adrese Osaki Wiz Tower, 11-1, Osaki 2-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, 141-0032, Japonsko 

• CoorsTek Nagasaki Corporation se sídlem na adrese 296, Kawatana-cho Momozugo, 
Higashisonogi-gun, Nagasaki Prefecture 859-3605, Japonsko 

• CoorsTek Tokuyama Corporation se sídlem na adrese 2-1-32, Eguchi, Shunan City, 
Yamaguchi Prefecture 745-0862, Japonsko 

 


