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Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů uchazečů o práci 
ve společnosti Autodesk 

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Autodesk velmi důležitá. Toto Prohlášení 
o zásadách ochrany osobních údajů uchazečů o práci popisuje, jak společnost Autodesk, Inc., 
a její místní spřízněné osoby relevantní pro danou pracovní pozici (dále také „my“, „nám“ nebo 
„Autodesk“) shromažďují a zpracovávají osobní údaje uchazečů o práci a potenciálních kandidátů 
(dále také jen „vy“), jak tyto údaje používáme a chráníme a jaká jsou vaše práva v souvislosti 
s těmito údaji.  

Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů uchazečů o práci konkrétně popisuje, jakým 
způsobem zacházíme s osobními údaji získanými od interních i externích uchazečů o práci, včetně 
uchazečů, kteří o práci žádají prostřednictvím online náborové platformy společnosti Autodesk 
a stránky Kariéra (dále také jen „náborový systém“), přímo od uchazečů o práci a od agentur 
a náborářů třetích stran, z webových stránek pro vyhledávání pracovních pozic, z pracovních 
veletrhů a náborových akcí a z náborových platforem. Také popisuje, jak zacházíme s osobními 
údaji uchazečů, kteří vyjádřili zájem dostávat informace o budoucích příležitostech ve společnosti 
Autodesk. 

Jaké informace o vás společnost Autodesk shromažďuje? 

Údaje, které shromažďujeme přímo od vás 

Shromažďujeme o vás následující údaje: 

(a) identifikátory, jako je vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje, například vaše adresa, 
e-mailová adresa, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo k přístupu do náborového 
systému, 

(b) informace o profesních zkušenostech a zaměstnání, jako jsou informace ve vašem 
životopisu, historii zaměstnání a dalších souvisejících dokumentech poskytnutých v 
souvislosti s procesem náboru, 

(c) informace o vzdělání, jako je historie vzdělání, 
(d) chráněné charakteristiky pro účely monitorování diverzity, pokud shromažďování 

takových údajů místní obecně závazné předpisy povolují (např. rasa, etnická 
příslušnost, pohlaví, status válečného veterána nebo postižení), informace o občanství 
nebo trvalém pobytu (např. pro doložení pracovního povolení), a 

(e) další informace, které nám dobrovolně poskytnete ve spojení s žádostí o zaměstnání 
nebo pracovním pohovorem. 

Údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů 

Z jiných zdrojů o vás můžeme shromažďovat následující údaje: 

(a) chráněné charakteristiky pro účely monitorování diverzity, pokud shromažďování 
takových údajů místní zákony povolují, např. údaje z ověření spolehlivosti (tzv. 
background check), případně včetně výpisu z trestního rejstříku, 

(b) informace o vzdělání, jako je historie vzdělání, 
(c) informace o profesních zkušenostech nebo zaměstnání, jako je historie 

zaměstnání získaná od agentur prověřujících zaměstnance, veřejně dostupných 
registrů a databází, bývalých zaměstnavatelů nebo vzdělávacích institucí (pokud to 
povolují příslušné obecně závazné předpisy) a informace o vašem výkonu nebo 
chování od referujících osob, jiných zaměstnanců společnosti Autodesk, klientů nebo 
poskytovatelů služeb, případně bývalých zaměstnanců,  

(d) veřejně dostupné údaje z webových stránek nebo sociálních médií (včetně sociální 
sítě LinkedIn a dalších platforem pro vyhledávání pracovních pozic), včetně informací, 
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které nám dobrovolně poskytnete ve spojení s vaší žádostí (např. při žádosti 
prostřednictvím LinkedIn). 

Některé z výše uvedených informací mohou mít vyšší úroveň ochrany jako „citlivé“ nebo „zvláštní“ 
údaje chráněné obecně závaznými předpisy (například informace z rejstříku trestů). Tyto údaje 
shromažďujeme pouze v takovém rozsahu, jaký je potřeba pro účely popsané v tomto Prohlášení 
o zásadách ochrany osobních údajů uchazečů o práci, a v případech, kdy je to vyžadováno 
zákonem, si vyžádáme váš souhlas se zpracováním těchto údajů. 

Jak společnost Autodesk používá informace, které o vás 
shromažďuje? 
Vaše osobní údaje zamýšlíme shromažďovat a používat pouze ke konkrétním a nutným účelům. 
Vaše osobní údaje například používáme k těmto účelům:  

• provoz, správa a vylepšování náborového systému, žádostí o práci a databáze 
zájemců, 

• komunikace s vámi ve vztahu k vámi vyjádřenému zájmu o společnost Autodesk, 
pracovní příležitosti, žádost o práci nebo náborový proces, 

• ověření vašich informací, včetně ověření pomocí referencí, veřejně dostupných 
informací (například v síti LinkedIn nebo na jiných platformách pro vyhledávání 
pracovních pozic) a v některých případech i ověření spolehlivosti (tzv. background 
check),  

• zasílání informací (s vaším souhlasem) o dalších pozicích ve skupině společností 
Autodesk, o které byste mohli mít zájem,  

• splnění právních povinností, které se na nás vztahují, a spolupráce s regulatorními 
orgány a orgány činnými v trestním řízení. Společnost Autodesk může být například 
požádána o poskytnutí osobních údajů v reakci na zákonné požadavky orgánů 
veřejné moci, včetně plnění požadavků týkajících se národní bezpečnosti nebo 
vymáhání práva. 

V určitých zemích musíme mít ke zpracování vašich osobních údajů právní titul. Konkrétní právní 
tituly se mohou v jednotlivých zemích lišit, obecně jsou však naše právní tituly ke zpracování vašich 
osobních údajů následující: splnění našich smluvních závazků vůči vám nebo provedení kroků 
potřebných k uzavření smlouvy s vámi; splnění našich právních povinností; váš souhlas; řízení 
lidských zdrojů a účely související se zaměstnaneckými poměry; sledování našich oprávněných 
zájmů (přičemž aplikujeme spolehlivá ochranná opatření, abychom zabezpečili, že náš oprávněný 
zájem nepřeváží nad ochranou vašich osobních údajů nebo jinými základními právy a svobodami.)  
 
Pokud jsme na základě místních právních předpisů povinni od vás získat určité osobní údaje a vy 
nám tyto údaje neposkytnete, může to zpozdit nebo znemožnit plnění našich právních povinností 
a ovlivnit naši možnost zaměstnat vás. Pokud vás požádáme o souhlas se zpracováním vašich 
osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktních 
údajů na konci tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů uchazečů o práci. 

Jakým způsobem společnost Autodesk sdílí vaše osobní údaje?  

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s ostatními v omezených situacích uvedených níže: 
 

• Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými společnostmi, které jsou součástí skupiny 
společností Autodesk, za účelem náboru, správy lidských zdrojů a interního reportingu. 
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• Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi poskytovateli služeb a obchodními partnery, 
kteří pro nás provádějí obchodní operace. Můžeme se například spojit s jinými 
společnostmi, které budou hostovat naši náborovou platformu a analyzovat údaje za 
účelem zlepšení výkonu. 
 

• Vaše osobní údaje můžeme sdílet s orgány činnými v trestním řízení, soudy, regulátory, 
finančními úřady, vládními orgány nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k tomu, 
abychom vyhověli právním či regulatorním povinnostem nebo jinak ochránili naše práva, 
vaše práva nebo práva jakékoli třetí strany. 
 

Pokud je to vyžadováno obecně závaznými předpisy, společnost Autodesk vás před sdílením 
vašich osobních údajů s těmito příjemci informuje anebo si vyžádá váš souhlas. Seznam 
spřízněných osob společnosti Autodesk naleznete zde. Pokud potřebujete informace ohledně 
třetích stran, které mohou zpracovávat osobní údaje žadatelů o pracovní pozice a potenciálních 
kandidátů, kontaktujte nás pomocí údajů na konci tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních 
údajů uchazečů o práci. 
 
Jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům a aktualizovat je, 
stáhnout nebo odstranit? 

V souvislosti se svými osobními údaji můžete mít na základě obecně závazných předpisů určitá 
práva, například: právo přístupu ke svým osobním údajům (které zpracováváme), právo vaše 
osobní údaje aktualizovat, odstranit, získat jejich kopii nebo omezit naše užívání vašich osobních 
údajů, a v některých oblastech máte také právo na přenositelnost údajů a právo požádat o 
vysvětlení pravidel, kterými se zpracování vašich osobních údajů řídí. Pokud osobní údaje 
zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat (s účinky do 
budoucna). Pokud si chcete ověřit, jaká práva máte, nebo je chcete uplatnit, obraťte se na nás 
prostřednictvím e-mailové adresy dataprivacy.requests.team@autodesk.com.  

Pokud bude k vyhovění vaší žádosti potřeba, abyste nám předali další informace, kontaktujeme 
vás. Když se na nás obrátíte ve spojitosti se svými právy na ochranu osobních údajů, požádáme 
vás před splněním vašeho požadavku o ověření vaší identity. V souladu s obecně závaznými 
předpisy můžeme určitá data o vás uchovávat pro právní a interní obchodní účely, jakými jsou 
například prevence podvodů. 

Automatizovaná rozhodnutí o vás 
Obecně neprovádíme žádná rozhodnutí týkající se náboru nebo zaměstnání výhradně na základě 
automatizovaného rozhodování nebo profilování (jak je definováno v nařízení GDPR). V případě, 
že se rozhodneme spolehnout výhradně na automatizované rozhodování, které by na vás mělo 
významný dopad nebo byste v jeho důsledku mohli být profilováni, aplikujeme veškerá vhodná 
ochranná opatření, která mohou být vyžadována obecně závaznými předpisy. 

Jakým způsobem společnost Autodesk chrání vaše údaje?  
 
K ochraně vašich údajů před neautorizovaným přístupem či zneužitím používáme kombinaci 
přiměřených fyzických, administrativních a technologických postupů. Další informace o našich 
bezpečnostních postupech naleznete v našem centru zabezpečení na adrese 
https://www.autodesk.com/trust/overview.  
 
Přístup k vašim osobním údajům omezujeme na ty zaměstnance, dodavatele a zprostředkovatele 
společnosti Autodesk, kteří tyto údaje potřebují k výkonu své práce a dále k vývoji či zlepšování 
našich produktů a služeb. 
 

https://www.autodesk.com/company/contact-us/office-locations
mailto:dataprivacy.requests.team@autodesk.com
https://www.autodesk.com/trust/overview


 

 
Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů uchazečů o práci    Strana 4 z 5 

 

Jaké postupy používá společnost Autodesk v oblasti ukládání 
a uchovávání dat? 
 
Vaše osobní údaje a obsah ukládáme na našich serverech a na serverech našich poskytovatelů 
služeb. Vzhledem k tomu, že my i naši poskytovatelé služeb provozujeme servery globálně, mohou 
být vaše osobní údaje přenášeny přes státní hranice a uchovávány mimo zemi, ve které byly 
získány. 
 
Vaše osobní údaje budeme uchovávat do doby, kdy bude obsazena pracovní pozice, o kterou jste 
žádali. Poté budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu, která nám umožní splnit naše právní 
povinnosti. Vaše osobní údaje odstraníme ve chvíli, kdy již nebudou k těmto účelům potřeba. 
Pokud budou existovat jakékoli údaje, které z technických důvodů nebude možné zcela odstranit 
z našich systémů, provedeme vhodná opatření, která zabrání jakémukoli dalšímu zpracování nebo 
použití těchto osobních údajů. 

Předává společnost Autodesk vaše osobní údaje do zahraničí?  

Vzhledem k tomu, že Autodesk je globální společnost, přenáší osobní údaje mezi státními 
hranicemi jednotlivých zemí, a to v souladu s právními předpisy, které se na tyto údaje vztahují. 
Pokud jsou například vaše údaje předávány ze země Evropského hospodářského prostoru (EHP), 
Švýcarska nebo Spojeného království do Spojených států nebo jiné země mimo EHP, která dle 
Evropské komise neposkytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, spoléháme na právní 
mechanismus Standardních smluvních doložek.  

Společnost Autodesk dodržuje pravidla programů Privacy Shield mezi EU a USA a mezi 
Švýcarskem a USA, jak je stanovilo americké ministerstvo obchodu, pokud jde o shromažďování, 
používání a uchovávání osobních údajů předávaných z Evropské unie a Švýcarska do Spojených 
států. Společnost Autodesk závazně potvrdila ministerstvu obchodu USA, že dodržuje zásady 
programu Privacy Shield. Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami v těchto zásadách ochrany 
osobních údajů a zásadami programu Privacy Shield, platí zásady programu Privacy Shield. 
Chcete-li se dozvědět více o programu Privacy Shield a podívat se na naši certifikaci, navštivte 
stránky https://www.privacyshield.gov/. 

 

V souladu se zásadami programu Privacy Shield se společnost Autodesk zavazuje řešit stížnosti 
týkající se shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Občané EU a Švýcarska, kteří 
mají dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad programu Privacy Shield, nás mohou nejprve 
kontaktovat na adrese: privacy.help@autodesk.com. 

 

Společnost Autodesk se dále zavázala v rámci programu Privacy Shield spolupracovat s panelem 
zřízeným orgány pro ochranu osobních údajů v EU a švýcarským federálním komisařem pro 
ochranu osobních údajů a informací (FDPIC), pokud jde o nevyřešené stížnosti týkající se údajů o 
lidských zdrojích předávaných z EU a Švýcarska v souvislosti se zaměstnaneckým poměrem. 

 

Osoby ze Spojeného království, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se shromažďování, 
používání a uchovávání osobních údajů společností Autodesk, včetně předávání údajů, nás mohou 
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kontaktovat na adrese: privacy.help@autodesk.com. Fyzické osoby ze Spojeného království mají 
rovněž právo podat stížnost u úřadu komisaře pro údaje (Information Commissioner). 

 

Pokud to bude vyžadováno obecně závaznými předpisy, získáme před příslušnými mezinárodními 
přenosy vašich osobních údajů váš předchozí souhlas. Seznam mezinárodních příjemců, kteří 
mohou zpracovávat osobní údaje žadatelů o pracovní pozice a potenciálních uchazečů, naleznete 
zde. 

Změny Prohlášení o zásadách osobních údajů uchazečů o práci 
a kontakt na nás 
 
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně způsobu použití vašich osobních údajů, obraťte 
se na nás prostřednictvím výše uvedených kanálů nebo e-mailové adresy 
dataprivacy.requests.team@autodesk.com.  
Můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese 
DPO@autodesk.com. 

Jsme odhodláni spolupracovat s vámi za účelem nalezení spravedlivého řešení veškerých vašich 
stížností nebo obav ohledně ochrany osobních údajů. Pokud se však domníváte, že bychom vám 
nedokázali s vaší stížností či obavou pomoci, máte právo podat stížnost k úřadu pro ochranu 
osobních údajů v zemi vašeho bydliště.  
  
Toto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů uchazečů o práci můžeme dle potřeby měnit. 
Pokud provedeme významnou změnu tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů 
uchazečů o práci, upozorníme vás na ni. 
 
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Autodesk naleznete v Prohlášení 
o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Autodesk na stránkách zde. 
 
DUBEN 2022 
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