
 

Kdo jsme? 
Důležitou motivací pro plnění našeho motta A Better Tomorrow™ je náš étos, který stanovuje 
hodnoty a řídí kulturu a chování v rámci celé skupiny, aby byla naše organizace připravena na 
udržitelný růst i v budoucnosti. Mezi těchto pět klíčových chování patří odvaha, rychlost, podpora, 
rozmanitost a odpovědnost. 

Ve společnosti BAT je způsob, jakým přinášíme obchodní výsledky, zásadní pro to, abychom dosáhli 
našeho cíle A Better Tomorrow™: etické jednání v souladu s hodnotami našeho étosu přinese 
dlouhodobě udržitelné podnikání, které splňuje očekávání našich spotřebitelů, zaměstnanců, 
investorů a společnosti jako celku. 

Ve společnosti BAT se zavazujeme chránit soukromí našich kandidátů a také uživatelů webu 
eRecruitment („web“). Zajistíme, že informace, které nám poskytnete (například prostřednictvím 
tohoto webu), budou použity pouze pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. 
Zavazujeme se jednat odpovědně a poctivě s ohledem na ochranu vašich práv a svobod souvisejících 
se soukromím. 

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů a příslušnou legislativu pro ochranu dat (mimo 
jiné včetně britského zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 („UK DPA“) a obecného nařízení 
EU o ochraně osobních údajů (GDPR)), je primární společností odpovědnou za vaše osobní údaje 
společnost British-American Tobacco (Holdings) Limited se sídlem na adrese Globe House, 4 
Temple Place, London WC2R 2PG („BAT Holdings“).  

Společnost BAT Holdings je odpovědná za jakékoli osobní údaje, které: 

• poskytnete na tomto webu (např. registrační údaje, jméno, e-mailová adresa, základní 
informace); nebo 

• poskytnete jednomu z našich zástupců pro přijímání nových zaměstnanců sídlících ve Velké 
Británii v souvislosti s trvalou nebo dočasnou rolí (např. e-mailová adresa, životopis, číslo 
mobilního telefonu); nebo  

• poskytnete externí personální agentuře, která našim kolegům pro přijímání nových 
zaměstnanců ve Velké Británii předá vaše údaje ke zvážení (např. e-mailová adresa, 
životopis).   

Můžeme také sdílet nebo předávat vaše údaje dalším společnostem ve skupině BAT.  Důvodem je, že 
se můžete hlásit na pozici (trvalou nebo dočasnou) v jiné společnosti skupiny BAT a že společnost 
BAT Holdings hraje roli v úvodním přijetí vašich osobních údajů a nese za ně odpovědnost až do 
chvíle, kdy budou předány jiné společnosti skupiny BAT.  

V tuto chvíli obdrží vaše osobní údaje druhá společnost skupiny BAT, které poté ponese za vaše 
osobní údaje, které jí následně poskytnete v souvislosti s jakoukoli žádostí o zaměstnání, výhradní 
odpovědnost.  Může vám předložit jiné oznámení o ochraně osobních údajů, podobné tomuto, pokud 
to od ní vyžaduje zákon.  

Společnosti, které nesou odpovědnost za vaše údaje v tomto kontextu, jsou označovány jako 
„kontroloři dat“ a odkazy na ně můžete najít v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.  

Pokud se však ucházíte o pracovní místo (trvalé nebo dočasné) u jiné společnosti skupiny BAT, která 
je uvedena níže, toto oznámení o ochraně osobních údajů se bude vztahovat na veškeré 
zpracování vašich osobních údajů v rámci procesu žádosti o přijetí do zaměstnání (za účelem 
zjednodušení na tyto společnosti odkazujeme jako na „centrální subjekty“ nebo „centrální 
subjekt“).  Pokud si nejste jisti, který centrální subjekt se vás týká, kontaktujte nás. 

Centrální subjekty 



 

• British American Tobacco p.l.c;  
• British-American Tobacco (Holdings) Limited; 
• BATLaw Limited; 
• BATMark Limited; 
• British American Tobacco (GLP) Limited; 
• British American Tobacco (Investments) Limited; 
• British American Tobacco Exports Limited; 
• British American Tobacco UK Limited; 
• Nicoventures Trading Limited. 

 
Toto oznámení o ochraně osobních údajů obsahuje podrobnosti o tom, jak shromažďujeme, 
používáme a zpracováváme vaše osobní údaje a jak při tom dodržujeme naše právní závazky vůči 
vám. Vaše soukromí je pro nás důležité a zavazujeme se chránit a bránit vaše práva. 
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1. Jaké údaje o vás shromažďujeme 
a jak je používáme? 
Přečtěte si níže uvedené informace, ze kterých zjistíte, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, 
k čemu je používáme a které zákony nám to umožňují. 

K jakému účelu vaše údaje používáme? 

Údaje o vás používáme k tomu, abychom mohli reagovat na jakékoli dotazy a kontaktovat vás, pokud 
to od nás požadujete, k uložení informací o vás (a jejich aktualizaci v případě potřeby) do naší 
databáze, a abychom mohli odeslat váš životopis k obecným žádostem, abychom vám umožnili 
ucházet se o konkrétní pracovní místa, abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s pracovními 
příležitostmi nebo odpovědět na jakékoli dotazy, které jste od nás chtěli zodpovědět, nebo reagovat 
na průzkum, který provádíme kvůli statistickým účelům, ke správě naší webové stránky pro interní 
operace včetně odstraňování problémů, datové analýzy, testování, průzkumu, statistických nebo 
výzkumných účelů, a k zajištění efektivního provozu softwaru a IT služeb, které poskytujeme (včetně 
zotavení po havárii). Před dalším zvážením vaší žádosti můžeme také prověřit váš životopis. 

Typy informací, které o vás shromažďujeme 

• Jméno; 
• vaše e-mailová adresa a kontaktní údaje; 
• vaše země/město pobytu; 
• informace týkající se vašeho původu; 



 

• historie vzdělání; 
• poznámky k pohovoru a výsledky posouzení; 
• snímky a nahrávky videopohovorů (je-li to relevantní); 
• historie zaměstnání, povolání/profese; 
• další informace, které se rozhodnete nám sdělit. 

Jaký je právní základ pro takové používání vašich osobních 
údajů? 

Zákon UK DPA říká, že vaše údaje můžeme používat, jen pokud k tomu existuje „právní základ“.  
Uvádí také, jaké tyto právní základy jsou a že bychom vám je měli vysvětlit v tomto oznámení 
o ochraně osobních údajů.  

Vaše osobní údaje můžeme používat, pokud je to v našem zájmu a pokud tyto zájmy nebudou 
převáženy potenciálními dopady na vás. Tomuto právnímu základu se říká „oprávněné zájmy“.  

Věříme, že naše používání vašich osobních údajů je v rámci řady našich oprávněných zájmů, mimo 
jiné včetně následujících: 

• identifikace a nábor potenciálních uchazečů s příslušnými dovednostmi a zkušenostmi; 
• zajištění toho, že uchazeči, které přijmeme, mají vhodný původ, a toho, abychom přijetím 

takových uchazečů nezpůsobovali rizika naší organizaci (např. můžeme provést kontrolu 
vašeho původu, abychom se ujistili, že dříve, než začnete pracovat ve společnosti BAT, 
nemáte žádnou trestní minulost, kvůli kterým byste nemuseli být pro práci vhodní); 

• zajištění toho, že budeme provádět efektivní proces náboru, abychom do naší organizace 
přivedli vhodné uchazeče; 

• poskytování snadného a jednoduchého způsobu, jakým se mohou uchazeči přihlásit 
o práci ve společnosti BAT; 

• lepší pochopení návštěvníků webu a poskytování relevantnějších informací a služeb pro 
ně; 

• zajištění plynulého provozu webu, aby byly naše systémy bezpečné a abychom mohli 
zabránit neoprávněnému přístupu nebo kybernetickým útokům. 

K jakému účelu vaše údaje používáme? 

Vaše osobní údaje můžeme používat k řadě účelů. Například abychom vám mohli posílat e-maily 
s upozorněními na pracovní pozice a informacemi o pracovních příležitostech, které jsou pro vás 
relevantní (pokud jste se k odběru takových sdělení při registraci přihlásili). Vaše osobní údaje 
můžeme také sdílet s dalšími členy skupiny společností BAT z celého světa pro účely náboru, pokud 
jste nás o to požádali (např. pokud jste se přihlásili do určité role). Můžeme také zvážit váš životopis 
a sdílet ho s vedoucím náboru, abychom zjistili, zda jste pro práci vhodní. 

Typy informací, které o vás shromažďujeme 

• Jméno;  
• životopis (a všechny v něm uvedené údaje); 
• (upřednostňovaná) lokalita a zájmy; 
• vaše e-mailová adresa a kontaktní údaje. 

Jaký je právní základ pro takové používání vašich osobních 
údajů? 



 

Abyste mohli dostávat upozornění na pracovní místa a podobná e-mailová sdělení, spoléháme se na 
váš souhlas s poskytováním oznámení, který jste udělili při registraci na našem webu. 

Pokud jste podali žádost o roli v centrálním subjektu, platí pro vás následující: 

K jakému účelu vaše údaje používáme? 

Vaše osobní údaje budeme používat k posouzení vaší kvalifikace pro určitou pozici nebo úkol, 
k ověření údajů, které jsme získali prostřednictvím materiálů třetích stran (jako jsou například 
psychometrická hodnocení nebo dovednostní testy) nebo prostřednictvím žádostí o informace (jako 
jsou reference, kvalifikace a potenciálně jakékoli informace o trestní minulosti, do té míry, do jaké je 
to vhodné a v souladu s místními zákony) a (pokud je to vhodné u vaší žádosti) k uchovávání 
určitých záznamů souvisejících se zajištěním pracovních víz pro občany Irska nebo jiné země kromě 
Velké Británie (jako je například vízum pro odborné dělníky nebo globální mobilitu), jak je 
vyžadováno místními zákony Velké Británie. 

Typy informací, které o vás shromažďujeme 

• Jméno; 
• vaše e-mailová adresa a kontaktní údaje; 
• vaše země/město pobytu; 
• informace týkající se vašeho původu; 
• historie vzdělání; 
• historie zaměstnání, povolání/profese; 
• informace uvedené ve vaší žádosti, jako jsou reference / osoby dávající reference; 
• jakékoli informace, které jste uvedli ve své žádosti ke konkrétní roli. 

Jaký je právní základ pro takové používání vašich osobních 
údajů? 

Sledování oprávněných zájmů, které máme. Například je v našem oprávněném obchodním zájmu, 
abychom mohli zvážit vaše údaje coby uchazeče, abychom se ujistili, že jste pro danou pozici ta 
správná osoba. 

Vaše informace můžeme používat k tomu, abychom dodrželi právní závazky, kterými se musíme řídit 
v dané jurisdikci, například kontrolou identity, abychom mohli zjistit vaše právo na práci. 

2. Odkud pochází údaje, které o vás 
používáme? 
Vaše údaje, které shromažďujeme, vychází z údajů, které s námi sdílíte: 

• při registraci na našem webu (například když se registrujete jako registrovaný uživatel); 
• když nás proaktivně kontaktujete, obvykle telefonicky, e-mailem nebo na sociálních 

sítích; anebo když kontaktujeme my vás, buď telefonicky nebo e-mailem, a vy nám 
poskytnete informace během takové komunikace. 
 

Shromažďujeme také další údaje z jiných zdrojů. 



 

• Pokud se rozhodnete podat žádost nebo odeslat informace pomocí Facebooku nebo 
podobné sociální sítě, my požadované informace importujeme z vašeho účtu na sociální 
síti a zahrneme je do vašeho profilu. Podrobné informace o tom, jak vaše osobní údaje 
zpracovává sociální síť, kterou jste využili k odeslání svých údajů, najdete v oznámení 
o ochraně osobních údajů příslušné sociální sítě. 

• Vaše osobní údaje také shromažďujeme, když navštívíte web. Jedná se například 
o technické údaje včetně IP (Internet Protocol) adresy používané k připojení vašeho 
počítače k internetu, typu a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typů a verze 
modulu plug-in prohlížeče, operačního systému a platformy. Tyto informace používáme 
pro statistické vykazování a nespojujeme je s konkrétními osobami. 

• Vaše osobní údaje také dostáváme a používáme, když je poskytnete zástupci pro 
přijímání nových zaměstnanců pracujícímu ve Velké Británii (buď k roli v centrálním 
subjektu, nebo jiné roli ve společnosti BAT, ale pracovník pro přijímání nových 
zaměstnanců ve společnosti BAT se nachází ve Velké Británii), nebo pokud jste se 
přihlásili na roli prostřednictvím externí agentury, která nám vaše údaje předá. 

• Pokud se hlásíte na roli v centrálním subjektu, můžeme po podání přihlášky požádat 
o další údaje o vás z dalších zdrojů, které obecně zahrnují třetí strany. Například můžeme 
dostávat informace o vás z organizací, které jste uvedli jako profesní nebo studijní 
reference, jako jsou předchozí zaměstnavatelé nebo vysoká škola či univerzita. 
 

Společnost BAT nebude úmyslně shromažďovat žádné informace o registrovaných uživatelích na 
tomto webu, kteří jsou mladší 18 let. Pokud se společnost BAT dozví, že nezletilá osoba poskytla 
jakékoli údaje, okamžitě je vymažte ze záznamů společnosti BAT. 

3. S kým vaše údaje sdílíme? 
Vaše osobní údaje budeme sdílet primárně pro to, abychom vám mohli poskytovat co nejvíce 
relevantní a aktuální novinky, obsah a informace o událostech a abychom mohli rychle a efektivně 
reagovat na jakékoli dotazy. Pokud neuvedete jinak, můžeme vaše údaje sdílet s kteroukoli 
z následujících skupin: 

• Kterákoli z našich společností skupiny BAT. Jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně 
osobních údajů, vaše osobní údaje budou sdíleny se společností BAT odpovědnou za 
pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Můžete se ucházet o několik různých pozic. 
V závislosti na lokalitě pracovní pozice, o kterou se ucházíte, mohou být vaše osobní 
údaje předávány v rámci Velké Británie nebo mimo Velkou Británii pro takové účely, aby 
bylo možné pokračovat v lokálních službách náboru po celém světě. Centrální správa 
zpracování osobních údajů v kontextu náborových činností probíhá v EU 
a prostřednictvím společnosti BAT označované jako British American GBS Recruitment 
SRL v Rumunsku. Tato společnost BAT má na starosti většinu zpracování náboru naším 
jménem. Chcete-li kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů tohoto subjektu, 
použijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. 

• Finanční, kontrolní a další úřady, pokud se domníváme, že od nás zákon nebo jiné 
nařízení vyžaduje, abychom tyto údaje sdíleli (například kvůli žádosti daňového úřadu 
nebo v souvislosti s očekávaným soudním sporem), nebo abychom zabránili podvodu 
nebo mohli vymáhat nebo chránit práva a majetek společnosti BAT nebo jejích poboček, 
nebo abychom mohli chránit osobní bezpečnost zaměstnanců společnosti BAT, zástupců 
třetích stran nebo členů veřejnosti. 

• Externí poskytovatelé služeb, kteří pracují naším jménem (včetně místních náborových 
pracovníků, poskytovatelů služeb e-mailové komunikace a odborných poradců, jako jsou 
právníci, auditoři a účetní, pracovníci technické podpory a IT poradci, kteří mají na 
starosti testování a vývoj našich obchodních technologických systémů), externí 
outsourcovaní IT poskytovatelé, se kterými máme uzavřenou příslušnou smlouvu 
o zpracování dat (nebo podobné záruky). 



 

• Pokud v budoucnosti dojde ke sloučení nebo akvizici společnosti BAT s jinou firmou nebo 
společností, můžeme vaše osobní údaje sdílet s novými majiteli firmy nebo společnosti 
(a budeme vás o takovém předání údajů informovat). 

• Mohou nastat takové okolnosti, ať už ze strategických nebo jiných obchodních důvodů, 
kdy se společnost BAT rozhodne prodat, koupit, sloučit nebo jinak reorganizovat firmy 
v některých zemích. Takové transakce mohou zahrnovat zveřejnění vašich osobních 
údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím nebo přijetí těchto údajů od 
prodávajících. Společnost BAT v takových typech transakcí požaduje příslušné záruky 
pro osobní údaje. 

Nesdílíme, nepronajímáme ani neprodáváme vaše údaje třetím stranám pro marketingové nebo 
propagační účely. 

Můžeme vás požádat, abyste absolvovali testy k žádosti pomocí testovacích nástrojů třetích stran, 
u kterých se registrujete jako uživatel. Externí poskytovatel vám může umožnit používat výsledky 

testu pro žádosti u subjektů jiných než společnost BAT, takže vaše údaje budou uloženy ve vašem účtu 

u poskytovatele i po skončení procesu přijetí do zaměstnání ve společnosti BAT. Před přihlášením 
k příslušné službě získáte od externího poskytovatele samostatné a podrobné informace. 

 

4. Jak dlouho vaše informace 
uchováváme? 
Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné pro účely, pro které jsme je shromáždili. 
Pokud nebude vaše žádost o zaměstnání úspěšná, můžeme vaše údaje a životopis uchovávat, aby 
byly vaše údaje k dispozici ve vašem profilu. Svůj profil a registraci však můžete kdykoli smazat – 
záleží na vašem rozhodnutí. 

Kromě toho od nás může zákon vyžadovat, abychom vaše údaje uchovávali například kvůli nárokům 
na rovné příležitosti nebo obraně či vznesení zákonných nároků. V případech, kdy se musíme řídit 
regulačními nebo jinými zákonnými závazky v konkrétní jurisdikci, které od nás vyžadují, abychom 
uchovávali údaje po konkrétní dobu, budeme dodržovat tyto regulační požadavky týkající se 
uchovávání takových údajů, například požadavky na uchovávání záznamů o vízech ve Velké Británii. 

5. Jak zajišťujeme, aby u nás byly 
vaše údaje v bezpečí? 
Na ochraně vašich údajů nám záleží. Proto uplatňujeme přiměřená opatření, která byla vytvořena 
tak, aby bránila neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům a jejich zneužití. 

Zavazujeme se, že podnikneme přiměřené kroky, abychom chránili údaje, které o vás uchováváme, 
před zneužitím, ztrátou nebo neoprávněným přístupem. Toho dosahujeme tím, že uplatňujeme řadu 
přiměřených technických a organizačních opatření, včetně šifrování a plánů na zotavení po havárii. 

Při posílání údajů přes internet však bohužel vždy existuje určité riziko. Údaje, které posíláte přes 
internet, posíláte zcela na vlastní riziko. Ačkoli děláme vše, co je v našich silách, abychom vaše 
osobní údaje ochránili, nemůžeme zaručit zabezpečení vašich dat přenášených přes internet. 

Pokud máte podezření na zneužití nebo ztrátu či vašich osobních údajů nebo neoprávněný přístup 
k nim, neprodleně nás o tom informujte. Pokud máte nějaké obavy, kontaktujte nás pomocí níže 



 

uvedených údajů nebo nejprve prostřednictvím oddílu Kontaktujte nás na této webové stránce. 
Záležitost prověříme a co nejdříve vás budeme informovat o dalším postupu. 

Pokud od nás dostanete jakýkoli e-mail, o kterém máte podezření, že nepochází od společnosti BAT, 
nahlaste to zde: phishing@bat.com 

6. Jaká jsou vaše práva dle zákona 
o ochraně údajů? 
Dle zákona na ochranu údajů máte práva týkající se našeho používání vašich údajů, včetně: 

• žádosti o přístup k vašim údajům, kterou můžete podat e-mailem na 
adresu recruitment_dataprivacy@bat.com; 

• aktualizace nebo opravy vašich údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné; 
• vznesení námitky vůči určitému používání vašich údajů v situacích, kdy se při zpracování 

vašich údajů spoléháme na naše oprávněné zájmy; 
• žádosti o smazání vašich údajů nebo omezení jejich používání za určitých okolností 

(například můžete požádat, abychom vaše údaje vymazali, pokud již nejsou nezbytné pro 
účel, pro který byly shromážděny) (pokud neplatí určité výjimky); 

• případů, kdy jste udělili svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který můžete 
odvolat; 

• žádost o vrácení údajů, které jste nám poskytli, abyste je mohli používat pro své vlastní 
účely (to se často označuje jako právo na přenosnost dat), kdy zpracování vychází 
z vašeho souhlasu nebo z plnění smlouvy a kdy je zpracování prováděno 
automatizovanými prostředky; 

• podání stížnosti u úřadu informačního pověřence (www.ico.org.uk/global/contact-
us/email/) pro osoby ve Velké Británii. Informace o dalších dohlížecích úřadech EHP 
najdete v seznamu úřadů pro ochranu údajů pro jednotlivé členské státy (spolu 
s kontaktními údaji) na následující webové stránce: https://edpb.europa.eu/about-
edpb/board/members_en 

7. Automatizované rozhodování 
Při výběru toho, koho zahrneme do seznamu užšího výběru k pohovoru, prostřednictvím 
metodologie prověřování životopisu nebo prostřednictvím obecného dotazníku k posouzení kritérií, 
můžeme přijímat automatizovaná rozhodnutí. Pokud o nich chcete vědět více (například informace 
o logice zapojené do rozhodování a předpokládaných důsledcích pro vás), kontaktujte nás. 

8. Jak nás kontaktovat 
Pokud máte jakékoli připomínky nebo návrhy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, 
kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených ve specifikaci pracovního místa souvisejícího 
s volnou pozicí, o kterou se ucházíte, nebo na 
adrese recruitment_dataprivacy@bat.com nebo data_privacy@bat.com. 
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9. Změny tohoto oznámení o ochraně 
osobních údajů 
Toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme. Proto se na tento web občas 
vraťte, zda nedošlo k jeho aktualizaci. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy 
aktualizováno 12. dubna 2022. 

 


