
OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI NÁBORU 

ZAMĚSTNANCŮ PRO SUBJEKTY SPOLEČNOSTI VIACOM V EHP A 

VE ŠVÝCARSKU 

ÚVOD 

ROZSAH OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Stejně jako většina firem uchováváme a zpracováváme širokou škálu informací, z nichž 

některé se týkají jednotlivců, kteří se ucházejí o práci u nás. Toto oznámení o ochraně 

osobních údajů vysvětluje, které informace zpracováváme, proč je zpracováváme a jak vás to 

může ovlivnit.  

Oznámení se zaměřuje na osoby, které se ucházejí o práci u nás, a na údaje, které 

zpracováváme v rámci procesu náboru. Máme samostatné oznámení o ochraně osobních 

údajů na pracovišti, které platí pro naše současné a bývalé zaměstnance. Abychom se však 

vyhnuli pochybnostem, nic v tomto oznámení nemá za cíl vytvořit pracovní vztah mezi 

společností Viacom a jakoukoliv osobou, která není zaměstnancem.  

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je součástí tohoto dokumentu (hlavní oznámení) a 

doplňkové informace jsou obsaženy v příloze 1 tohoto dokumentu. Uvádíme také místní 

informace, které objasňují jakékoli odlišnosti vaší konkrétní jurisdikce. Tyto informace 

naleznete v příloze 2. Také prosím vezměte na vědomí, že společnost Viacom rovněž dodrží 

všechny platné místní zákony (mimo jiné včetně jakékoliv implementační legislativy GDPR, 

která ještě není vytvořena) týkající se zpracování vašich osobních údajů, a pokud je cokoliv v 

tomto oznámení o ochraně osobních údajů v rozporu s místními zákony, pak budou mít tyto 

místní zákony přednost.  

V příloze Doplňkové informace vysvětlujeme, co máme na mysli termíny „osobní údaje“, 

„zpracování“, „citlivé osobní údaje“ a dalšími výrazy, které se v oznámení objevují.  

2. Toto oznámení ve stručnosti vysvětluje: 

 které osobní údaje uchováváme a proč je zpracováváme; 

 právní základ, který nám umožňuje zpracovávat vaše osobní údaje; 

 odkud získáváme osobní údaje, kdo s nimi přijde do styku a jak dlouho je 

zachováváme; 

 jak uplatnit právo na přístup k osobním údajům a další práva; 

 jak nás kontaktovat. 

OSOBNÍ ÚDAJE – CO UCHOVÁVÁME A JAK TO ZPRACOVÁVÁME 

3. Zpracováváme údaje pro účely našeho podnikání, včetně náboru, řízení, administrativních, 

zaměstnaneckých a právních záležitostí, ale toto oznámení se zabývá především 

zpracováváním údajů za účelem posouzení vhodnosti uchazeče pro jakoukoli pozici, o kterou 

se může ucházet v jakémkoli subjektu společnosti Viacom, ať již jsme jeho žádost získali 

online, e-mailem, v tištěné podobě nebo osobně. Doplňkové informace poskytují další 

konkrétní informace o těchto účelech, o druzích údajů, které můžeme zpracovávat, a o tom, 

na jakých základech je zpracováváme. Viz Právní základy pro zpracovávání osobních údajů a 

Další informace o údajích, které zpracováváme, a našich účelech.  
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ODKUD ÚDAJE POCHÁZÍ A KDO JE OBDRŽÍ 

4. Některé osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsme obdrželi od vás. Například nám 

sdělujete své kontaktní údaje a historii zaměstnání. Pokud vás zaměstnáme, můžete nám 

poskytnout své bankovní údaje.  

Jiné osobní údaje mohou pocházet od třetích stran, například od náborových pracovníků, 

kteří jednají ve vašem zastoupení, nebo z vašich doporučení.  

Vaše osobní údaje uvidí interně nadřízení, oddělení lidských zdrojů a v některých případech 

(pokud vás zaměstnáme) kolegové. V nezbytných případech a v případech popsaných v 

tomto oznámení o ochraně osobních údajů vaše údaje také předáme osobám mimo 

organizaci, například lidem, s nimiž jednáte, a mzdovým agenturám.  

Více informací naleznete v příloze Doplňkové informace. Viz Odkud údaje pochází a Kdo 

uvidí vaše údaje?  

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME? 

5. Vaše osobní údaje neuchováváme po určitou konkrétní dobu, ale neuchováváme je déle, než 

je pro naše účely nezbytné. Pokud vás zaměstnáme, budeme obecně vaše osobní údaje 

uchovávat po dobu vašeho pracovního poměru a po určitou dobu po jeho ukončení. Pokud 

budete se svojí žádostí o práci u nás neúspěšní, vaše osobní údaje pravděpodobně 

uchováme po krátkou dobu poté, co vás budeme informovat, že jste neuspěli.  

Viz Uchovávání vašich osobních údajů – více informací v příloze Doplňkové informace.  

PŘEVODY OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP 

6. Vzhledem k mezinárodní povaze společnosti Viacom budeme, pokud je to nezbytné a tak, jak 

je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, převádět vaše osobní údaje mimo 

EHP na společnosti v naší skupině a zpracovatele údajů v USA a ve vzácných případech do 

jiných jurisdikcí, v nichž působíme.  

Další informace o těchto převodech a o opatřeních, která jsme přijali na ochranu vašich 

údajů, můžete nalézt v Doplňkových informacích v oddíle Převody osobních údajů mimo EHP 

– více informací. 

ÚDAJE A VAŠE PRÁVA 

7. Máte právo vznést požadavek na přístup subjektu k údajům a získat informace o údajích, 

které o vás zpracováváme. Kromě práva subjektu na přístup k údajům máte zákonné právo 

na opravu či smazání vašich osobních údajů, na vznesení námitek vůči zpracování údajů či 

na omezení jejich zpracování. Máte také právo údaje obdržet ve strojově čitelném formátu pro 

převod na dalšího správce údajů. Další informace o těchto a dalších právech obsahuje oddíl 

Přístup k vašim osobním údajům a další práva v příloze Doplňkové informace. V tomto oddíle 

také uvádíme, jak podat stížnost na naše zpracovávání vašich údajů. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE  

8. Při zpracovávání vašich osobních údajů se chováme jako správce údajů. Naše kontaktní 

údaje uvádíme v příloze 2.  

Upozorňujeme, že obvykle bude správcem vašich osobních údajů subjekt, který vás 

zaměstnává/zapojuje (nebo subjekt, u kterého se ucházíte o zaměstnání/zapojení), ale také 

subjekty v rámci skupiny Viacom, s nimiž sdílíme údaje za účelem správy podniku.  
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PRÁVNÍ POSTAVENÍ TOHOTO OZNÁMENÍ 

9. Toto oznámení není součástí pracovní smlouvy, kterou s vámi můžeme uzavřít, a nevytváří 

smluvní práva nebo povinnosti. Můžeme jej kdykoli upravit a v tomto případě budeme 

publikovat aktualizované oznámení a/nebo podnikneme jiné kroky, abychom vás v souladu s 

příslušnými zákony o těchto změnách informovali. Žádná část tohoto oznámení nemá sloužit 

ke vzniku zaměstnaneckého vztahu mezi společností Viacom a osobou, která není 

zaměstnancem.  
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PŘÍLOHA 1: DOPLŇKOVÉ INFORMACE 

 

CO MYSLÍME TERMÍNY „OSOBNÍ ÚDAJE“ A „ZPRACOVÁNÍ“? 

1. „Osobní údaje“ jsou informace, které se vás týkají (nebo které vás mohou identifikovat), které 

jsou zpracovávány automaticky nebo které jsou (nebo mají být) součástí manuálního 

rejstříku. Nezahrnují pouze fakta o vás, jako je vaše jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, 

online identifikátor nebo jeden či více konkrétních faktorů o vaší fyzické, fyziologické, 

genetické, duševní, ekonomické, kulturní či sociální identitě, ale také názory na vaši osobu a 

záměry, které se vás týkají. Osobní údaje se mohou nacházet online a v tištěných 

dokumentech a na médiích, jako jsou fotografie, záznamy kamerových systémů nebo hlasové 

záznamy. 

Údaje „zpracované automaticky“ zahrnují informace uchovávané na počítači, notebooku, 

mobilním telefonu nebo podobném zařízení či informace, které se použití těchto zařízení 

týkají. Spadají sem údaje získané ze zařízení, jako jsou vstupní průkazy do budov, údaje o 

použití vozidel a zvukové a obrazové údaje jako záznamy z kamerových systémů nebo 

fotografie.  

 „Zpracování“ znamená jakoukoli činnost zahrnující údaje. Zahrnuje to například jejich sběr, 

uchovávání, zpřístupnění a vymazání.  

Na osobní údaje, které obsahují informace o rasovém nebo etnickém původu, politických 

názorech, náboženských nebo filosofických přesvědčeních, zdravotním stavu, sexuální 

orientaci, sexuálním životě, členství v odborech a genetické a biometrické údaje, se vztahuje 

zvláštní ochrana a právní předpisy o ochraně soukromí EU je zařazují do kategorie „citlivé 

osobní údaje“.  

Pokud v tomto oznámení odkazujeme na zaměstnání či práci (a podobné výrazy), je tím 

míněna jakákoli dohoda, na jejímž základě nám osoba poskytuje práci nebo služby, či se o 

takovou práci nebo služby uchází. Zmiňujeme-li například „pracovní smlouvu“, míníme tím 

smlouvu, na jejímž základě nám poskytujete služby; pokud odkazujeme na konec vašeho 

potenciálního zaměstnaneckého poměru, míníme tím ukončení smlouvy o poskytování 

služeb. Slovem „vy“ odkazujeme na kohokoli, koho se toto oznámení týká.  

PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Z JAKÝCH DŮVODŮ DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ? 

2. Podle předpisů na ochranu údajů existují různé důvody pro zpracovávání vašich osobních 

údajů. V některých situacích je relevantní více než jeden důvod. Tyto důvody jsme rozdělili do 

následujících kategorií: smlouva, právní závazek, oprávněné zájmy a svolení. V následující 

tabulce tyto termíny vysvětlujeme.  

Termín Důvod pro zpracování  Vysvětlení 

Smlouva Údaje musíme nezbytně zpracovat, abychom 

plnili naši smlouvu s vámi nebo na vaši žádost 

podnikli kroky k uzavření smlouvy. 

Toto zahrnuje plnění našich smluvních 
povinností a výkon našich smluvních 
práv.  

Právní závazek Údaje musíme nezbytně zpracovat, abychom 

dostáli našim právním závazkům.  

Splnění našich právních a regulačních 
závazků. Například zajištění bezpečnosti 
na pracovišti a zamezení nezákonné 
diskriminace.  
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Oprávněné 

zájmy 

Zpracování je nezbytné pro naše oprávněné 

zájmy nebo pro oprávněné zájmy třetí strany. 

My nebo třetí strana máme oprávněný 

zájem efektivně a řádné vykonávat, 

spravovat a řídit naše obchodní činnosti 

a v souvislosti s tímto zájmem 

zpracováváme vaše údaje.  

Pokud vaše vlastní zájmy, práva a 
svobody převáží naše zájmy nebo zájmy 
třetí strany, vaše údaje nebudou z tohoto 
důvodu zpracovány.  

Svolení Ke zpracování údajů jste udělili konkrétní 

svolení. 

Obecně platí, že zpracování údajů ve 
spojení s vaším zaměstnaneckým 
poměrem není podmíněné vaším 
svolením. Některé konkrétní činnosti, 
například poskytnutí doporučení, vaše 
svolení vyžadují.  

 

ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3. Pokud o vás zpracováváme citlivé osobní údaje (například pokud (mimo jiné) uchováváme 

vaše zdravotní záznamy, abychom vám mohli zajistit zdravé a bezpečné pracoviště nebo 

pokud zpracováváme osobní údaje, abychom sledovali rozmanitost), zajistíme, že v dané 

situaci bude platit jeden z výše uvedených důvodů pro zpracování, a také zajistíme, že bude 

platit jeden či více z důvodů pro zpracování citlivých osobních údajů. Ty rámcově zahrnují:  

 Zpracování nezbytné za účelem plnění našich i vašich povinností a práv ve spojení 

se zaměstnaneckým poměrem, pokud to zákon nebo kolektivní smlouva dovolují;  

 Zpracování údajů o vás, které jste zveřejnili (například pokud sdělíte jakékoli 

kontaktní osobě ve společnosti Viacom, že jste nemocní);  

 Zpracování nezbytné pro uplatnění, vznesení nebo obranu právních nároků; 

 Zpracování nezbytné pro zajištění zdravotní péče či ošetření, lékařské diagnózy či 

pro posouzení vaší pracovní schopnosti; 

 Zpracování za účely rovnosti a diverzity v rozsahu dovoleném zákonem; a 

 Zpracování založené na vašem výslovném svolení (znovu upozorňujeme, že 

zpracování vašich údajů v souvislosti s vaším zaměstnaneckým poměrem není 

obvykle podmíněno vaším svolením).  

DALŠÍ INFORMACE O ÚDAJÍCH, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, A O NAŠICH ÚČELECH 

4. Hlavní oznámení popisuje účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, kterými je 

obecně zpracování osobních údajů v souvislosti s vaší žádostí o zaměstnání u subjektu 

společnosti Viacom (nebo podobné účely náboru, například pokud vám v budoucnu zašleme 

informace o podobných pracovních pozicích). Podrobnější informace o těchto účelech, 

příklady údajů a důvody, proč údaje zpracováváme, naleznete v tabulce níže. 

Příklady uvedené v tabulce samozřejmě nemohou být vyčerpávající. I když tabulka například 

nezmiňuje údaje o trestných činech, pokud bychom zjistili, že někdo, kdo se u nás uchází o 

zaměstnání, je podezřelý ze spáchání trestného činu, tento údaj bychom zpracovali, pokud by 

to bylo nezbytné pro naše účely a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 

Pokud to bude nezbytné a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy budeme také u 

určitých pozic požadovat prověření trestní minulosti – například u osob, které pracují s 

financemi či s nezletilými.  
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Účel Příklady osobních údajů, které mohou být zpracovány Důvody jejich zpracování 

Nábor zaměstnanců Standardní údaje týkající se vaší totožnosti (např. vaše 

jméno, adresa, místo narození, státní příslušnost, 

kontaktní údaje, odborná praxe, vzdělání, jazykové 

znalosti a další osobní údaje, které nám předložíte 

jako součást vaší žádosti v souvislosti s plněním vaší 

role. 

Informace týkající se vaší žádosti a našeho 

posouzení této žádosti, vaše doporučení, veškeré 

kontroly, které můžeme provést, abychom ověřili 

poskytnuté informace, nebo ověření spolehlivosti a 

veškeré informace týkající se vašeho práva na práci.  

Pokud je to nutné, zpracujeme také údaje týkající se 

vašeho zdraví, zdravotního postižení a v souvislosti s 

jakýmikoli úpravami pracovních ujednání. 

Smlouva 

Právní závazek 

Oprávněné zájmy 

Uzavření smlouvy s vámi 

(pokud vám nabídneme 

zaměstnání) 

Údaje o vašich pracovních podmínkách, včetně hodin 

a pracovních schémat a vašeho platu a benefitů, jako 

je vaše účast na penzijním pojištění, životním a 

zdravotním pojištění a ve veškerých programech 

bonusů a systémech zaměstnaneckých akcií.  

 

Smlouva 

Právní závazek 

Oprávněné zájmy 

Kontakt s vámi nebo s 

ostatními vaším jménem 

Vaše adresa a telefonní číslo, kontaktní informace 

pro případ nouze a informace o nejbližším 

příbuzném. 

Smlouva 

Oprávněné zájmy 

Zpracování mezd Informace o vašem bankovním účtu, penzijních 

příspěvcích a o daních a sociálním pojištění.  

Vaše rodné číslo nebo jiný úřední identifikátor. 

Smlouva 

Právní závazek 

Oprávněné zájmy 

Finanční plánování a 

rozpočet  

Údaje o vaší navrhované mzdě a případně o 

předpokládaných bonusových úrovních.  

Oprávněné zájmy 

Fyzické a systémové 

bezpečnostní 

Snímky CCTV z příchodu na pohovor (tj. z vašeho 

příchodu na pohovor nebo podobné situace v objektu 

společnosti Viacom). 

  

Právní závazek 

Oprávněné zájmy 

Poskytování údajů třetím 

stranám v souvislosti s 

transakcemi, které 

zvažujeme nebo 

provádíme 

Údaje o nabídce, kterou vám učiníme, o vaší 

navrhované smlouvě a další údaje o zaměstnání, 

které mohou být požadovány účastníkem transakce, 

například potenciálním kupujícím, prodávajícím nebo 

zadavatelem. 

Oprávněné zájmy 
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Účel Příklady osobních údajů, které mohou být zpracovány Důvody jejich zpracování 

Sledování rozmanitosti a 

rovnosti příležitostí  

Údaje o vaší státní příslušnosti, rasovém a etnickém 

původu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, 

zdravotním postižení a věku v rámci iniciativ 

zaměřených na sledování rozmanitosti. Tyto údaje 

budou agregovány a použity pro účely sledování 

rovnosti příležitostí. Vezměte prosím na vědomí, že 

agregované a anonymizované statistiky o rozmanitosti 

můžeme sdílet s regulátory, pokud je to formálně 

požadováno.  

Oprávněné zájmy 

Spory a soudní řízení Jakékoli údaje relevantní nebo potenciálně relevantní 

pro spor nebo právní řízení, které se nás týká.  

Oprávněné zájmy 

Právní závazek 

 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud přijmete nabídku od nás, naše společnost bude 

zpracovávat další informace jako součást pracovního poměru. Během úvodního zaškolování 

vám poskytneme úplné oznámení o ochraně osobních údajů na pracovišti.  

ODKUD ÚDAJE POCHÁZEJÍ  

5. Když se u nás ucházíte o práci, budou počáteční údaje, které o vás zpracujeme, 

pravděpodobně pocházet od vás: například to budou kontaktní údaje, bankovní údaje a údaje 

o vašem přistěhovaleckém stavu a zda můžete legálně pracovat. V nezbytných případech a v 

souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů budeme také vyžadovat doporučení a 

údaje potřebné k ověření spolehlivosti, včetně údajů o vaší pověsti nebo trestní minulosti, 

pokud to vyžaduje vaše pracovní role. Máte-li v souvislosti s tím v daném kontextu obavy, 

obraťte se na náborového pracovníka nebo na naše oddělení HR.  

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme v rámci náborového procesu přijímat údaje i od 

náborových pracovníků třetích stran, agentů a podobných organizací.  

KDO UVIDÍ VAŠE ÚDAJE?  

INTERNÍ POUŽITÍ 

6. V nezbytných případech a v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů budou 

vaše osobní údaje poskytnuty příslušným nadřízeným, HR a správcům za účelem vyřízení 

vaší žádosti, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Zpřístupníme je i ostatním členům naší 

skupiny, pokud je to nezbytné pro rozhodování o vaší žádosti – to bude záviset na druhu role, 

o kterou se ucházíte. 

EXTERNÍ POUŽITÍ 

7. Vaše osobní údaje zveřejníme mimo naši skupinu společností pouze tehdy, pokud je 

zveřejnění v souladu s právním důvodem pro zpracování, na který se odvoláváme, a je 

zákonné a vůči vám spravedlivé.  

Vaše údaje zveřejníme, pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy jako organizace 

nebo zájmy třetí strany (neuděláme to ale, pokud mají přednost vaše zájmy a práva, zejména 

pokud jde o ochranu soukromí). Také vaše osobní údaje zveřejníme s vaším souhlasem, 

pokud to od nás vyžaduje zákon a v souvislosti s trestním nebo regulatorním vyšetřováním.  

8. Mezi zvláštní případy, kdy mohou být vaše osobní údaje zveřejněny, patří: 
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 Zveřejnění organizacím, které zpracovávají údaje v našem zastoupení, jako je naše 

mzdová služba, pojišťovny a další poskytovatelé benefitů, naše banka a organizace, 

u kterých jsou uloženy naše IT systémy a data. K tomu obvykle dojde, pokud přijmete 

naši nabídku, a bude to provedeno v rámci procesu nástupu;  

 Poradcům pro nábor zaměstnanců třetích stran (a někdy i náborovým portálům 

třetích stran, které můžeme čas od času využívat) a obdobným podnikům v rámci 

procesu náboru; 

 Zveřejnění agregovaných a anonymizovaných údajů o rozmanitosti příslušným 

regulátorům v rámci formální žádosti (viz výše);  

 Třetím stranám za účelem hodnocení účinnosti používání mobilních zařízení (jak je 

podrobně uvedeno výše), a to anonymizovaně.  

UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ – DALŠÍ INFORMACE 

9. Přestože vaše osobní údaje neuchováváme po konkrétní dobu, neuchováváme je déle, než je 

pro naše účely nezbytné. Pokud budete se svojí žádostí o zaměstnání u nás úspěšní, 

budeme obecně vaše osobní údaje uchovávat po dobu vašeho pracovního poměru a po 

určitou dobu po jeho ukončení. Pokud budete se svojí žádostí o práci u nás neúspěšní, vaše 

osobní údaje pravděpodobně uchováme po krátkou dobu poté, co vás budeme informovat, že 

jste neuspěli. Při zvažování toho, jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat, vezmeme v 

úvahu jejich význam pro naši obchodní činnost a vaše potenciální zaměstnání, a to buď pro 

účely evidence, nebo pro případ právního nároku. 

Pokud jsou vaše údaje užitečné pouze po krátkou dobu (například záznamy z kamerových 

systémů), odstraníme je v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.  

Osobní údaje týkající se uchazečů o zaměstnání (s výjimkou osoby, která je úspěšná) budou 

za 12 měsíců obvykle vymazány, ale vezměte prosím na vědomí, že toto se řídí dobou pro 

uchovávání záznamů platnou v daném místě. 

PŘEVODY OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP – DALŠÍ INFORMACE 

10. V souvislosti s naším podnikáním a pro účely zaměstnání, správy, řízení a právní účely 

můžeme předávat vaše osobní údaje mimo EHP členům naší skupiny společností a 

zpracovatelům údajů v USA a někdy i v jiných jurisdikcích, v nichž působíme. Některé naše 

systémy jsou hostovány v USA. Zajistíme, aby byl jakýkoli převod legální a aby byla 

zavedena vhodná bezpečnostní opatření. 

Přestože Evropská komise nerozhodla, že USA poskytují přiměřenou úroveň ochrany, 

společnost Viacom Inc. a společnosti v naší skupině usazené v USA mají certifikaci v rámci 

štítu na ochranu soukromí. V některých případech jsme také uzavřeli dohody zajišťující 

přiměřené a vhodné záruky se zpracovateli mimo EHP. Jedná se o standardní smluvní 

ustanovení schválená Komisí.  

Chcete-li se podívat na podrobnosti o těchto opatřeních nebo dohodách, kontaktujte nás 

prosím na adrese EmployeePrivacyRights@viacom.com.  

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A DALŠÍ PRÁVA 

11. Ohledně osobních údajů, které zpracováváme, se snažíme být tak otevření, jak je to rozumně 

možné. Pokud si přejete konkrétní informace, neváhejte se nás zeptat. 

Máte rovněž zákonné právo na „žádost subjektu o přístup“. Pokud toto právo uplatníte a my o 

vás uchováváme osobní údaje, musíme vám poskytnout informace o nich, včetně: 

mailto:EmployeePrivacyRights@viacom.com
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 popisu a kopie osobních údajů; 

 informace o tom, proč tyto osobní údaje zpracováváme. 

Pokud nás požádáte o přístup k osobním údajům a pokud máme nějakou nejasnost ohledně 

toho, kdo jste, můžeme od vás požadovat, abyste poskytli informace, které nám potvrdí vaši 

totožnost.  

Kromě práva subjektu na přístup k údajům máte zákonné právo na opravu či smazání vašich 

osobních údajů, na vznesení námitek vůči zpracování údajů či na omezení jejich zpracování. 

Pokud jste nám o sobě poskytli určité údaje (například svou adresu nebo podrobnosti o 

bankovním účtu), máte také právo údaje obdržet ve strojově čitelném formátu pro převod na 

dalšího správce údajů. Platí to pouze tehdy, pokud je základem pro zpracování souhlas nebo 

smlouva.  

Pokud je základem pro zpracování údajů souhlas, můžete jej kdykoli odvolat – pokud tak ale 

učiníte, nebude to mít vliv na zákonnost toho, jak jsme vaše údaje zpracovávali před tím, než 

jste souhlas odvolali. 

STÍŽNOSTI  

12. Pokud máte stížnosti týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů, měli byste je 

vznést nejprve u HR nebo u pověřence pro ochranu údajů společnosti Viacom. Stížnosti nebo 

jakékoli další dotazy týkající se vašich osobních údajů můžete rovněž zasílat na adresu 

EmployeePrivacyRights@viacom.com. Dále můžete také vznést stížnost u svého zákonného 

regulačního úřadu. Pro kontaktní údaje a další podrobnosti se obraťte na HR. 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ TOHOTO OZNÁMENÍ 

13. Toto oznámení není součástí konečné pracovní smlouvy, kterou s vámi můžeme uzavřít, a 

nevytváří smluvní práva nebo povinnosti. Toto oznámení může být kdykoli změněno nebo 

aktualizováno. Žádná část tohoto oznámení nemá sloužit ke vzniku zaměstnaneckého vztahu 

mezi společností Viacom a osobou, která není zaměstnancem.  

 

 

  

mailto:EmployeePrivacyRights@viacom.com
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PŘÍLOHA 2 – INFORMACE PRO KONKRÉTNÍ JURISDIKCE 

Belgie 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu v Belgii u jedné z následujících 

společností, platí následující dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (nizozemsky: 

„Gegevensbeschermingsautoriteit“ / francouzsky: „l’Autorité de protection des données“).  

Správcem údajů je níže uvedený subjekt a jeho 

přidružené subjekty: 

Adresa: 

VIMN Belgium BvbA Havenlaan 86c 

1000 Brussels 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

Navíc: 
 

 Pokud bychom chtěli zpracovávat (reprodukovat/zveřejnit) vaši fotografii, požádáme 

vás o souhlas. To se nevztahuje na fotografie, které jste nám poskytli dobrovolně 

(například ve svém životopise), nebo pokud máme jiný právní základ pro jejich 

zpracování; 

 Pokud jsou vaše údaje zpracovávány pouze prostřednictvím CCTV, budou vymazány 
po jednom měsíci.   
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Česká republika 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu v České republice u jedné z 

následujících společností, platí následující dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Správcem údajů je níže uvedený subjekt a jeho 

přidružené subjekty: 

Adresa 

MTV NETWORKS s.r.o.  Na Strži 65/1702, 140 62, Praha 4, Česká 
republika 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

Navíc: 

 Česká legislativa o ochraně osobních údajů neobsahuje žádná zvláštní ustanovení o 

zpracování citlivých osobních údajů pro účely rovnosti a rozmanitosti. Proto bez vašeho 

souhlasu nezpracováváme citlivé údaje pro tyto účely. 

 Osobní údaje týkající se uchazečů o zaměstnání (s výjimkou osoby, která je úspěšná) budou 

uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování, což jsou 

obvykle 3 roky od zamítnutí uchazeče. 
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Dánsko 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu v Dánsku u jedné z následujících 

společností, platí následující dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Datatilsynet (Dánská agentura pro ochranu osobních údajů).  

https://www.datatilsynet.dk/forside/ 

Správcem údajů je níže uvedený subjekt a jeho 

přidružené subjekty: 

Adresa 

VIMN Nordic, filial af VIMN Nordic AB, Sverige  Flæsketorvet 26-28, 1711 København 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

 Dánská legislativa o ochraně osobních údajů uvádí obecné pravidlo, že uchovávání údajů po 
více než 6 měsíců vyžaduje souhlas uchazeče a uvedení legitimních účelů.   

https://www.datatilsynet.dk/forside/
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Finsko 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu ve Finsku u jedné z následujících 

společností, platí následující dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Tietosuojavaltuutettu (veřejný ochránce práv pověřený ochranou 

údajů) (http://tietosuoja.fi/en/index.html) 

Správcem údajů je níže uvedený subjekt a jeho 

přidružené subjekty: 

Adresa 

VIMN Nordic AB filial i Finland  Kaisaniemenkatu 3B 4th floor Apartment 21. 
00100 Helsinki 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

Navíc: 

 Osobní údaje získáváme primárně od vás. Pokud získáváme vaše osobní údaje z jiného 

zdroje, činíme tak pouze s vaším souhlasem. V každém případě vás budeme informovat o 

shromáždění vašich osobních údajů z těchto externích zdrojů před tím, než přijmeme 

rozhodnutí na základě těchto informací.  

 Všechna sdělení, včetně všech zpráv a všech dokumentů k nim přiložených, jsou důvěrná. 

Vaše e-maily, soukromé soubory nebo jiné soubory obsahující vaši komunikaci 

neobnovujeme ani neotvíráme, pokud jste s tím výslovně nesouhlasili, nebo to výslovně 

nepovoluje zákon. 

 Při monitorování našich systémů, abychom ověřili dodržování předpisů, nemáme přístup k 

vašim e-mailům nebo protokolům webových prohlížečů ani nemonitorujeme vaše používání 

internetu.  

 Veškeré informace týkající se vašeho zdraví jsou uchovány odděleně od dalších osobních 

údajů o vás, které zpracováváme. 

  

http://tietosuoja.fi/en/index.html
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Francie 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu ve Francii u jedné z následujících 

společností, platí následující dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

Správcem údajů jsou níže uvedené subjekty a 

jejich přidružené subjekty: 

Adresa 

MTV Networks SARL 3454  
 

22 rue Jacques Dulud, 92521 Neuilly Sur Seine, 
Paris 

Game One SAS 3459  
 

22 rue Jacques Dulud, 92521 Neuilly Sur Seine, 
Paris 

Paramount Pictures France SARL  

 
20-24, rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret 

Paramount Home Entertainment (France) 
S.A.S.  

20-24, rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

 Osobní údaje týkající se uchazečů o zaměstnání (s výjimkou osoby, která je úspěšná), kteří 

nepožadují, aby jejich údaje byly zničeny, budou zpravidla vymazány po dvou letech nebo po 

delší době, pokud k tomu uchazeč vyjádří svůj výslovný souhlas. 

Osobní údaje týkající se systému srážení daně z příjmů u zdroje (včetně sazby daně) budou 

shromažďovány a zpracovány v souladu s tímto oznámením s platností od 1. ledna 2019.  
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Německo 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu v Německu u jedné z následujících 

společností, platí následující dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je  

Bádensko-

Württembersko 

Der Landesbeauftragte 

für den Datenschutz in 

Baden-Württemberg 

https://www.baden-

wuerttemberg.datenschutz.de/ 

Bavorsko Bayerisches Landesamt 

für Datenschutzaufsicht 

https://www.lda.bayern.de/de/index.html 

Berlín Berliner Beauftragter für 

Datenschutz und 

Informationsfreiheit 

https://www.datenschutz-berlin.de// 

Braniborsko Die Landesbeauftragte 

für den Datenschutz und 

für das Recht auf 

Akteneinsicht 

http://www.lda.brandenburg.de 

Brémy Die Landesbeauftragte 

für Datenschutz und 

Informationsfreiheit 

https://www.datenschutz.bremen.de 

Hamburk Der Hamburgische 

Beauftragte für 

Datenschutz und 

Informationsfreiheit 

http://www.datenschutz-hamburg.de 

Hesensko Der Hessische 

Datenschutzbeauftragte 

http://www.datenschutz.hessen.de 

Dolní Sasko Die Landesbeauftragte 

für den Datenschutz 

Niedersachsen 

https://www.lfd.niedersachsen.de 

Meklenbursko – 

Přední Pomořansko 

Der Landesbeauftragte 

für Datenschutz und 

Informationsfreiheit 

Mecklenburg-

Vorpommern 

https://www.datenschutz-mv.de 

Severní Porýní-

Vestfálsko 

Landesbeauftragte für 

Datenschutz und 

Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 

https://www.ldi.nrw.de/ 

Porýní-Falc Der Landesbeauftragte 

für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit 

Rheinland-Pfalz 

https://www.datenschutz.rlp.de/de/startseite/ 
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Sársko Landesbeauftragte für 

Datenschutz und 

Informationsfreiheit 

http://www.datenschutz.saarland.de 

Sasko Der Sächsische 

Datenschutzbeauftragte 

https://www.saechsdsb.de 

Sasko-Anhaltsko Landesbeauftragter für 

den Datenschutz 

Sachsen-Anhalt 

http://www.datenschutz.sachsen-anhalt.de 

Šlesvicko-

Holštýnsko 

Unabhängiges 

Landeszentrum für 

Datenschutz Schleswig-

Holstein 

https://www.datenschutzzentrum.de 

Durynsko Thüringer 

Landesbeauftragter für 

den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit 

http://www.tlfdi.de/tlfdi/ 

 

 

Správcem údajů jsou níže uvedené subjekty a 

jejich přidružené subjekty: 

Adresa 

VIMN Germany GmbH  Boxhagener Strasse 80, 10245, Berlin 

Paramount Home Entertainment (Germany) 

GmbH  

Betastr. 10 C, Unterfoehring 

Paramount Pictures Germany GmbH  Betastr. 10 C, Unterfoehring 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

 Německá legislativa o ochraně osobních údajů neobsahuje žádná zvláštní ustanovení o 

zpracování citlivých osobních údajů pro účely rovnosti a rozmanitosti. Proto bez vašeho 

souhlasu nezpracováváme citlivé údaje pro tyto účely. 

 Osobní údaje týkající se uchazečů o zaměstnání (s výjimkou osoby, která je úspěšná) budou 

obvykle za 6 měsíců vymazány. 
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Maďarsko  

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu v Maďarsku u jedné z následujících 

společností, platí následující dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací. 

http://www.naih.hu/  

Správcem údajů jsou níže uvedené subjekty a 

jejich přidružené subjekty: 

Adresa 

Viacom International Hungary Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

Bocskai út 134-146, Budapest, 1113 

Viacom Intl Hungary Kft. Bocskai road 134-146, Dorottya udvar 1113 
Budapest  

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

 

  

http://www.naih.hu/
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Irsko 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu v Irsku u jedné z následujících 

společností, platí následující dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Komisař pro ochranu údajů. 

Správcem údajů je níže uvedený subjekt a jeho 

přidružené subjekty: 

Adresa 

Paramount Pictures Services UK  2nd Floor Morrison Chambers, 32 Nassau Street, 
Dublin 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

 Zaměstnavatelé v Irsku nemají právní povinnost shromažďovat citlivé osobní údaje pro účely 

hlášení rovnosti a rozmanitosti. Proto bez vašeho souhlasu nezpracováváme citlivé údaje pro 

tyto účely.   
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Itálie 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu v Itálii u jedné z následujících 

společností, platí následující dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Autorità Garante della Privacy. 

Správcem údajů jsou níže uvedené subjekty a 

jejich přidružené subjekty: 

Adresa 

Viacom International Media Networks Italia SRL  
 

Corso Europa, 5 - 20122 Milan 

VIMN Advertising and Brand Solutions SRL  Corso Europa, 5 - 20122 Milan 

Paramount Home Entertainment (Italy) SRL  8 Via Virgilio, Rome 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

 Zaměstnavatelé v Itálii nemají právní povinnost shromažďovat citlivé osobní údaje pro účely 

hlášení rovnosti a rozmanitosti. Proto bez vašeho souhlasu nezpracováváme citlivé údaje pro 

tyto účely. 

 

 Kromě toho budou prováděna jakákoli ověření spolehlivosti pouze tehdy, pokud je to 

nezbytně nutné v souvislosti s přidělenými úkoly. 
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Nizozemsko 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu v Nizozemsku u jedné z následujících 

společností, platí následující dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Autoriteit Persoonsgegevens. Mailbox 93374, 2509 AJ THE 

HAGUE. Telefon: (+31) – (9)70 88 85 00. 

Správcem údajů jsou níže uvedené subjekty a 

jejich přidružené subjekty: 

Adresa 

VIMN Netherlands B.V.  
 

NDSM-plein 6, 1033 WB, Amsterdam 

Paramount Pictures International Ltd 
(Amsterdam Ofc)  

Atlas Arena, Asia Building, 2nd Floor, 
Hoogoorddreef 5 1101 BA 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

Navíc: 

 Veškeré informace týkající se vašeho zdraví jsou uchovány odděleně u smluvního lékaře 

nebo poskytovatele služeb v oblasti zdraví a bezpečnosti. Váš zaměstnavatel nemá přístup k 

informacím o vašem zdraví. 

 

 Podle nizozemského práva mohou být údaje uchazeče uchovány po dobu 4 týdnů po 

skončení postupu vyřizování žádosti o zaměstnání. Pokud budeme chtít údaje uchovávat po 

dobu 12 měsíců, požádáme uchazeče o souhlas. 

 

 Údaje týkající se národnosti, rasy a etnického původu mohou být zpracovány tak, aby 

subjekty získaly privilegované postavení v organizaci (monitorování rozmanitosti / rovných 

příležitostí). Toto zpracování však již nebude povoleno, pokud subjekt písemně požádá o 

ukončení zpracování údajů o národnosti, rase a etnickém původu. 

 

 Údaje týkající se zdravotního postižení mohou být zpracovávány pro účely sledování 

rozmanitosti nebo rovných příležitostí, aby bylo možné splnit požadavky „zákona o 

pracovních místech a zaměstnání osob se zdravotním postižením“.  

 

 Pokud jde o ostatní zmíněné citlivé údaje (s výjimkou věku), tyto údaje nebudeme 

zpracovávat pro účely sledování rozmanitosti nebo rovných příležitostí.  
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Norsko 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu v Norsku u jedné z následujících 

společností, platí následující dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Datatilsynet (Norská agentura pro ochranu osobních údajů).  

https://www.datatilsynet.no/en/  

Správcem údajů je níže uvedený subjekt a jeho 

přidružené subjekty: 

Adresa 

VIMN Nordic AB filial i Norge a její přidružené 
subjekty 

Nedre gate 7, 0551 Oslo 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

  

https://www.datatilsynet.no/en/
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Polsko 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu v Polsku u jedné z následujících 

společností, platí následující dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (předseda Úřadu pro 

ochranu osobních údajů).  

T (22) 531 03 00 F (22) 531 03 01 online application form: 

https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/upage/general/unauth_step0.page?eservice=0000&type=proc

edura,wniosek&referer=external&institutionID=45  

Správcem údajů jsou níže uvedené subjekty a 

jejich přidružené subjekty: 

Adresa 

VIMN Poland Sp. z o.o.  ul. Mokotowska 19, 00-560 Warszawa 

Paramount Poland sp. z.o.o.  ul. Mokotowska 19, 00-560 Warszawa 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

  

https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/upage/general/unauth_step0.page?eservice=0000&type=procedura,wniosek&referer=external&institutionID=45
https://ewnioski.biznes.gov.pl/suppliant/upage/general/unauth_step0.page?eservice=0000&type=procedura,wniosek&referer=external&institutionID=45
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Portugalsko 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu v Portugalsku, platí následující 

dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD). 

Správcem údajů jsou níže uvedené subjekty a 

jejich přidružené subjekty: 

Adresa 

MTV Networks Unipessoal Lda Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei, 2 – 4ºA 
1500-392 Lisabon 

MTV Ownership (Portugal), Lda Torre Ocidente, Rua Galileu Galilei, 2 – 4ºA 
1500-392 Lisabon 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

 Portugalská legislativa o ochraně osobních údajů neobsahuje žádná zvláštní ustanovení o 

zpracování citlivých osobních údajů pro účely rovnosti a rozmanitosti. Proto bez vašeho 

souhlasu nezpracováváme citlivé údaje pro tyto účely. 

 Osobní údaje týkající se uchazečů o zaměstnání (s výjimkou osoby, která je úspěšná) budou 

obvykle za 5 let vymazány. 
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Španělsko 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu ve Španělsku, platí následující 

dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Španělský úřad pro ochranu osobních údajů. 

Správcem údajů jsou níže uvedené subjekty a 

jejich přidružené subjekty: 

Adresa 

Viacom International Media Networks España, 
S.L.U.  
 

Paseo de Recoletos 33, 28004 Madrid 

Paramount Spain S.L.U. 3 Calle de Albacete, Madrid 
 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

 Můžete použít jakýkoli formulář, který jsme vytvořili pro uplatnění jakýchkoli práv na ochranu 

údajů, na která máte nárok (právo podat žádost subjektu o přístup k údajům, na opravu či 

smazání vašich osobních údajů, na vznesení námitek vůči zpracování údajů či na omezení 

jejich zpracování a na získání údajů ve strojově čitelném formátu pro převod na dalšího 

správce údajů). Pro tento účel však můžete použít i formuláře, které vypracovala Španělská 

agentura pro ochranu osobních údajů. Tyto formuláře, řádně podepsané a s kopií vašeho 

průkazu totožnosti, musí být osobně předloženy nebo zaslány poštou nebo e-mailem na 

adresy uvedené v tabulce správce údajů výše. 

 

 Podobně budete mít nárok podat stížnost Španělské agentuře pro ochranu osobních údajů, 

pokud se domníváte, že jsme jako správce údajů dostatečně nereagovali na uplatnění vašich 

práv.  

 

 Maximální lhůta pro vyřešení nebo jinou reakci na vaši žádost bude 1 měsíc ode dne podání 

vaší žádosti.  

 

 V případě, že dojde ke změně vašich údajů, uvědomte nás o tom prosím (písemně), abychom 

měli vaše osobní údaje aktuální. 
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Švédsko 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu ve Švédsku, platí následující dodatečné 

informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Datainspektionen (brzy bude změněn na 

Integritetsskyddsmyndigheten). 

Správcem údajů jsou níže uvedené subjekty a 

jejich přidružené subjekty: 

Adresa 

VIMN Nordic AB  Kungsbro Strand 31, 112 26 Stockholm 

Paramount Sweden AB  Kungsbrostrand 31, 112 26 Stockholm 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

 Osobní údaje týkající se uchazečů o zaměstnání (s výjimkou osoby, která je úspěšná) budou 

obvykle za 24 měsíců vymazány. 
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Švýcarsko 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu ve Švýcarsku, platí následující 

dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Federální komisař pro ochranu údajů a informací. 

Správcem údajů je níže uvedený subjekt a jeho 

přidružené subjekty: 

Adresa 

VIMN Switzerland AG Bellerivestrasse 11 
8008 Zürich 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 
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Spojené království 

Pokud osobní údaje poskytnete v rámci náborového procesu ve Spojeném království, platí následující 

dodatečné informace. 

Zákonným regulačním úřadem je ICO. 

Správcem údajů jsou níže uvedené subjekty a 

jejich přidružené subjekty: 

Adresa 

Channel 5 Broadcasting Limited  17-29 Hawley Crescent 
Londýn 
NW1 8TT 

The Paramount UK Partner  17-29 Hawley Crescent 
Londýn 
NW1 8TT 

Viacom International Media Networks U.K. 
Limited  

17-29 Hawley Crescent 
Londýn 
NW1 8TT 

Nickelodeon - UK (JV)  17-29 Hawley Crescent 
Londýn 
NW1 8TT 

VIMN CP Services (UK) Limited  17-29 Hawley Crescent 
Londýn 
NW1 8TT 

Viacom Camden Lock Limited  17-29 Hawley Crescent 
Londýn 
NW1 8TT 

Viacom Global Limited  17-29 Hawley Crescent 
Londýn 
NW1 8TT 
W4 5YA 

Paramount Pictures International Limited  

 
Building 5 566 Chiswick High Road, W4 5YF 

Paramount Pictures UK  Building 5 566 Chiswick High Road, W4 5YF 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

Vezměte prosím na vědomí, že toto oznámení o ochraně osobních údajů spolu s dalšími 

souvisejícími zásadami a/nebo protokoly společnosti Viacom tvoří zásady společnosti Viacom týkající 

se zpracování zvláštních údajů, jak to vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů Spojeného 

království z roku 2018 (příloha 1, část IV).  

 

 
 

 

 


