
 

 

Oznámení společnosti Elanco o ochraně osobních údajů uchazečů 

Poslední aktualizace: leden 2021 

Společnost Elanco Animal Health Inc. a její pobočky (dále jen „Elanco“) budou používat osobní údaje, 
které odešlete v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů uchazečů (dále jen „oznámení“).  
Odesláním mé žádosti a/nebo poskytnutím osobních údajů jsem srozuměn(a) s tím, že informace, které 
poskytnu, budou předány do Spojených států a mohou být také předány do dalších zemí mimo zemi 
mého trvalého pobytu, aby bylo možné uvažovat o mém zaměstnání. Také jsem srozuměn(a) s tím, že 
mohu kdykoli uplatnit svá práva jednotlivce, která jsou podrobně uvedena v tomto oznámení.  

Společnost Elanco Animal Health Inc. a její pobočky (dále jen „Elanco“) si váží vaší důvěry a zavazuje se 
k odpovědné správě, používání a ochraně osobních údajů. Když svou žádost vytváříte a vyplňujete, může 
Elanco shromažďovat nebo bude shromažďovat údaje o vás, vašem potenciálním vztahu se společností 
Elanco nebo o historii vašich předchozích zaměstnání. Elanco tyto údaje označuje jako „osobní údaje“. 

Toto oznámení popisuje postupy společnosti Elanco v souvislosti s osobními údaji, které mohou být 
shromažďovány buď prostřednictvím těchto webových stránek, nebo jinými prostředky v souvislosti 
s vaší žádostí o zaměstnání u společnosti Elanco.  

Shromažďování údajů 

Údaje, které poskytnete 

Elanco od vás může v souvislosti s vaší žádostí shromažďovat následující údaje: 

• jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné kontaktní údaje; 
• uživatelské jméno a heslo pro usnadnění vaší žádosti; 
• stav pracovního povolení; 
• životopis, průvodní dopis, předchozí pracovní zkušenosti a údaje o vzdělání; 
• dovednosti a schopnosti; 
• profesní a jiné licence vztahující se k práci, povolení a osvědčení, jejichž držitelem jste; 
• údaje vztahující se k referencím; 
• jakékoli další údaje, které se rozhodnete společnosti Elanco poskytnout (mimo jiné například 

preference týkající se zaměstnání, ochota přestěhovat se, současný a požadovaný plat, ocenění 
nebo členství v odborných organizacích) 

Společnost Elanco vás žádá, abyste se vyhnuli odesílání údajů, které mohou být podle platných zákonů 
považovány za citlivé údaje, s výjimkou případů, kdy jsou takové údaje ze zákona vyžadovány nebo 
přípustné. Patří sem biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu nebo onemocněních, genetické, 
rasové, etnické údaje, genderová identita, údaje o sexuálních praktikách nebo sexuální orientaci, 
náboženském, filozofickém nebo ideologickém přesvědčení, o politických názorech, členství 
v odborových organizacích včetně názorů a aktivit, informace o opatřeních sociálního zabezpečení 
a správních nebo trestních řízeních a sankcích. Citlivé osobní údaje mohou vyžadovat další úroveň 
ochrany nebo vyšší povinnost péče. Citlivé osobní údaje zahrnují zvláštní kategorie údajů, jak je definuje 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 



 

 

Občas mohou osobní údaje, které společnosti Elanco poskytnete, včetně vašich záznamů o vzdělání, 
zahrnovat údaje zmiňované v předchozím odstavci. V takovém případě výslovně opravňujete společnost 
Elanco k nakládání s údaji pro účely vaší žádosti o zaměstnání. 

Veškeré údaje, které prostřednictvím těchto webových stránek odešlete, musí být pravdivé, úplné 
a nesmí být zavádějící. Odeslání nepřesných, neúplných nebo zavádějících údajů může vést k zamítnutí 
vaší žádosti během procesu zpracování žádosti nebo ke kázeňskému postihu, včetně okamžitého 
ukončení pracovního poměru, pokud jste stávajícím zaměstnancem společnosti Elanco. Kromě toho je 
vaší povinností zajistit, aby údaje, které odesíláte, neporušovaly práva žádné třetí strany. 

Pokud v rámci své žádosti poskytnete společnosti Elanco osobní údaje osoby, která vám poskytla 
reference, nebo jakékoli jiné osoby, je vaší povinností zajistit, že máte právo tyto údaje společnosti 
Elanco poskytnout. 

 Údaje z jiných zdrojů 

Elanco o vás může získávat údaje v souvislosti s vaší žádostí od vašich referencí nebo ze zprávy o ověření 
spolehlivosti, jak umožňují platné zákony. Elanco může také shromažďovat „další údaje“, které obecně 
neodhalují vaši konkrétní totožnost nebo se přímo nevztahují k jednotlivci. V rozsahu, v jakém další 
údaje odhalují vaši konkrétní totožnost nebo se vztahují k jednotlivci, budeme s dalšími údaji nakládat 
jako s osobními údaji. Mezi další údaje patří: 

• data prohlížeče a zařízení; 
• údaje o používání aplikace; 
• data shromážděná prostřednictvím souborů cookie, pixelových tagů a dalších technologií; 
• demografické údaje a další údaje, které jste poskytli; 
• agregovaná data. 

 Použití a zpřístupnění údajů 

Elanco údaje o vás shromažďuje a zpracovává z následujících důvodů: 

• protože tyto údaje dobrovolně poskytnete; 
• protože jsou tyto údaje nezbytné k provedení kroků na vaši žádost před vstupem do zaměstnání; 
• protože tyto údaje mají pro společnost Elanco zvláštní význam a Elanco má ze zákona konkrétní 

oprávněný zájem je zpracovávat; 
• abychom dodrželi zákonné povinnosti; 
• je-li to nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů jakékoli osoby. 

Pokud se zpracování týká údajů, které jste společnosti Elanco poskytli dobrovolně, nebo pokud je 
zpracování založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít svůj 
souhlas odvolat, obraťte se na Privacy@ElancoAH.com.  

Údaje, které odešlete prostřednictvím těchto webových stránek, budou použity pro účely náboru, řízení 
a plánování zaměstnanců společnosti Elanco po celém světě v souladu s platnými zákony, včetně 
následujícího: 
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• pro zpracování vaší žádosti; 
• k posouzení vašich schopností a kvalifikace pro danou práci; 
• k provádění kontroly referencí; 
• pro odpovědi na vaše dotazy a ke komunikaci s vámi ohledně vaší žádosti a k zasílání informací 

týkajících se těchto webových stránek a změn podmínek a zásad společnosti Elanco; 
• abychom dodržovali nebo monitorovali dodržování jakýchkoli platných zákonů nebo předpisů; 
• k provádění ověření spolehlivosti, pokud vám společnost Elanco nabídne pracovní pozici, 
• abychom chránili další legitimní zájmy společnosti Elanco, například pro administrativní účely 

společnosti Elanco, souhrnné podávání zpráv managementu, interní školení a dle obecných 
požadavků na provozování obchodní činnosti v rámci společnosti Elanco. 

Údaje o vás přidáme do databáze uchazečů společnosti Elanco a lze je použít k tomu, abychom o vás 
uvažovali pro jiné příležitosti ve společnosti Elanco, než je/jsou ta/ty, o které se ucházíte. Pokud si 
nepřejete, aby tak společnost Elanco činila, kontaktujte nás prosím na adrese 
elanco_talent_acquisition@elancoah.com . Pokud jsme vás do společnosti Elanco přijali, osobní údaje 
shromážděné v souvislosti s vaší žádostí mohou být začleněny do systému lidských zdrojů společnosti 
Elanco a lze je použít pro správu procesu přijímání nových zaměstnanců. Veškeré takové údaje se mohou 
stát součástí vaší zaměstnanecké složky a lze je použít pro jiné účely související se zaměstnáním v 
souladu s platnými zákony. 

Pokud však neposkytnete požadované údaje na podporu své žádosti, společnost Elanco nemusí být 
schopna o vaší žádosti uvažovat. 

Elanco může sdílet osobní údaje s pobočkami, které se podílejí na hodnocení uchazečů o danou pozici. 
Společnost Elanco zůstane odpovědná za osobní údaje, které používá společně s pobočkami. Elanco 
zpřístupní údaje podle našich zásad zaměstnancům, kteří je potřebují znát z pracovního hlediska, včetně 
pracovníků náboru, personálního oddělení, oddělení informačních technologií a oddělení odpovědného 
za pozici, o kterou se ucházíte. Seznam poboček, které mohou vaše osobní údaje zpracovávat, je 
k dispozici na vyžádání (viz část „Kontaktujte nás“ na konci těchto zásad). 

Elanco může sdílet osobní údaje s třetími stranami, které jsou poskytovateli služeb, jako je hosting 
a provozování těchto webových stránek, pomoc při náboru, zpracování ověření spolehlivosti a podobné 
služby. 

 Elanco také může předat údaje třetí straně v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného 
podniku, postoupení, převodu nebo jiného odprodeje celého podniku, veškerých aktiv nebo akcií 
společnosti Elanco nebo jakékoli jejich části (včetně v souvislosti s konkurzem nebo podobným 
postupem). 

Elanco také může osobní údaje používat a sdílet, pokud se domnívá, že je to nezbytné nebo vhodné: a) 
podle platných zákonů, včetně zákonů mimo vaši zemi nebo region; b) aby vyhověla požadavkům 
právního sporu; c) k reakci na žádosti veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů 
mimo zemi nebo region vašeho bydliště, a ke splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání 
práva; (d) k prosazování všeobecných podmínek společnosti Elanco; (e) k ochraně provozních činností 
společnosti Elanco nebo kterékoli z našich poboček; (f) k ochraně práv, soukromí, bezpečnosti nebo 
majetku společnosti Elanco a/nebo našich poboček, vás nebo druhých; a (g) aby společnost Elanco 
mohla využít dostupných opravných prostředků nebo omezit škody, které může utrpět. 
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Zpřístupnění vašich osobních údajů může zahrnovat předání osobních údajů do jiných zemí. Pokud se 
nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), může se jednat o země mimo EHP. Evropská 
komise uznává některé z těchto zemí za země poskytující odpovídající úroveň ochrany podle norem EHP. 
Pokud jde o předání do jiných zemí, společnost Elanco zavedla odpovídající opatření, jako jsou dohody 
o předání údajů a/nebo standardní smluvní doložky na ochranu vašich údajů. 

Uchovávání údajů  

Elanco bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v tomto oznámení, 
pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání. Elanco může vaše údaje uchovávat 
také pro účely zvážení, zda jsou vaše dovednosti vhodné pro jiné pracovní příležitosti. Pokud si 
nepřejete, aby společnost Elanco uchovávala vaše osobní údaje pro tento účel, kontaktujte nás prosím 
na adrese elanco_talent_acquisition@elancoah.com.  U neaktivních účtů může Elanco osobní údaje 
z naší databáze odstranit, s výhradou jakýchkoli platných zákonných nebo regulačních povinností. Elanco 
dále může vymazat vaše osobní údaje (včetně vašeho životopisu) ze své databáze, a to kdykoli a bez 
udání důvodu. Proto si prosím ponechejte vlastní kopii osobních údajů, které jste společnosti Elanco 
poskytli. 

Pasivní shromažďování údajů: Soubory cookie a podobné technologie 

Společnost Elanco a její poskytovatelé služeb mohou na těchto webových stránkách používat soubory 
cookie a podobné technologie. Další informace naleznete v prohlášení společnosti Elanco o zásadách 
ochrany osobních údajů a používání souborů cookie na adrese Privacy.elanco.com. 

Přístup a oprava  

Ke svým zde uloženým osobním údajům máte přístup, můžete je kontrolovat a měnit na základě 
opětovného přihlášení na tyto webové stránky a aktualizací údajů svého účtu. Aktualizovaný profil bude 
použit jako výchozí, až se budete příště pomocí svého online účtu ucházet o pracovní pozici. Vezměte 
prosím na vědomí, že veškeré změny provedené ve vašem profilu si společnost Elanco může 
prohlédnout. Budete-li chtít změnit osobní údaje, které jste již odeslali ke zvážení pro konkrétní pozici, 
aktualizujte svůj profil a svou žádost o tuto pozici odešlete znovu. Pokud se vaše osobní údaje změní 
nebo jsou nepřesné, společnost Elanco doporučuje, abyste je aktualizovali ihned. 

Kromě údajů obsažených ve vašem profilu můžete, pokud to platné zákony povolují, požádat o přístup, 
opravu, omezení, výmaz a přenositelnost osobních údajů, které o vás Elanco má. Společnost Elanco na 
vaši žádost odpoví v souladu s platnými zákony. Pokud byste chtěli podat žádost o vaše osobní údaje, 
které jste nám dříve poskytli, nebo pokud byste chtěli obdržet elektronickou kopii svých osobních údajů 
pro účely jejich předání jiné společnosti (v rozsahu, v jakém vám jsou tato práva ze zákona poskytována), 
navštivte prosím naše odkazy na práva jednotlivce a vyplňte níže příslušný formulář uvedený níže. 
 

o Formulář žádosti týkající se práv fyzických osob v Evropě 
o Formulář žádosti týkající se práv fyzických osob ve Spojených státech  
o Formulář žádosti týkající se práv zahraničních fyzických osob 
o Formulář žádosti týkající se práv fyzických osob dle kalifornského zákona o ochraně 

osobních údajů spotřebitelů 
o Formulář žádosti zákazu prodeje osobních údajů spotřebitelů v Kalifornii a Nevadě 

mailto:elanco_talent_acquisition@elancoah.com
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/3f63b45c-c846-4956-8c09-dacf8ccf3786
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/bb8600b3-5cd1-4d9c-90d3-1db22b58b1f3


 

 

 
Ve své žádosti prosím jasně uveďte, ke kterým osobním údajům byste chtěli získat přístup nebo které 
byste chtěli nechat změnit, zda byste chtěli nechat utajit v databázi společnosti Elanco osobní údaje, 
které jste jí poskytli, nebo jinak informujte Elanco, jaká omezení byste chtěli uplatnit na používání vašich 
osobních údajů ze strany společnosti Elanco. Kvůli vaší ochraně může Elanco vyřizovat pouze žádosti 
týkající se údajů spojených s e-mailovou adresou, kterou používáte k odeslání své žádosti společnosti 
Elanco. Před vyřízením žádosti může Elanco vyžadovat ověření vaší totožnosti. Společnost Elanco se 
pokusí vyhovět takové žádosti co nejdříve to bude přiměřeně proveditelné. Vezměte prosím na vědomí, 
že určité osobní údaje mohou být z těchto práv na přístup, opravu nebo utajení v souladu s platnými 
zákony na ochranu osobních údajů vyňaty. 

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se formuláře nebo našeho procesu, bez obav nás kontaktujte na 
adrese privacy@elancoAH.com.  

Můžete podat stížnost ohledně způsobu, jakým společnost Elanco vaše osobní údaje zpracovává, 
u úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi nebo regionu. Kontaktní údaje naleznete v části „Další 
informace“ níže. 

Zabezpečení  

Elanco usiluje o používání přiměřených organizačních, technických a administrativních opatření na 
ochranu osobních údajů ve společnosti Elanco. Žádný systém pro přenos nebo uložení dat však bohužel 
nemůže zaručit 100% bezpečnost. Máte-li důvod se domnívat, že vaše interakce se společností Elanco již 
není bezpečná (například máte pocit, že bylo ohroženo zabezpečení jakéhokoli účtu, který byste 
u společnost Elanco mohli mít), informujte prosím okamžitě Elanco o tomto problému v souladu s níže 
uvedenou částí „Kontaktujte nás“. 

Neposílejte citlivé údaje společnosti Elanco e-mailem. Je vaší výhradní odpovědností, abyste vždy, když 
komunikujete se společností Elanco, dbali na odpovídající úroveň péče. 

 Odkazy na webové stránky třetích stran 

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Toto prohlášení se nezabývá 
soukromím, údaji nebo jinými postupy třetích stran, včetně třetích stran provozujících jakékoli webové 
stránky nebo služby, na které tyto webové stránky odkazují, a společnost Elanco za ně nenese 
odpovědnost. Zahrnutí odkazu na tyto webové stránky neznamená schválení propojených stránek nebo 
služeb ze strany společnosti Elanco nebo našich poboček. Společnost Elanco vám doporučuje, abyste si 
přečetli právní oznámení zveřejněná na těchto stránkách, včetně jejich zásad ochrany osobních údajů. 

 Právo platné pro žádost o zaměstnání  

Tyto webové stránky vám umožňují ucházet se o pracovní pozice po celém světě, což je výhodou 
centralizované globální náborové funkce společnosti Elanco. Tyto webové stránky jsou provozovány ze 
Spojených států. V souladu s tím budou veškeré osobní údaje, které na tyto webové stránky odešlete, 
shromažďovány ve Spojených státech a budou podléhat zákonům USA. Pokud však Elanco sdílí vaše 
osobní údaje jakožto s potenciálním zaměstnavatelem s pobočkou nacházející se v jiné zemi nebo 
regionu, bude tato pobočka s vašimi osobními údaji nakládat v souladu s tímto oznámením. Veškerá 

mailto:Privacy@ElancoAH.com


 

 

rozhodnutí týkající se přijetí nebo jiná rozhodnutí týkající se zaměstnání bude přijímat přijímající 
pobočka v souladu se zákony země nebo regionu, kde se bude pracovní pozice nacházet. 

Děti 

Tyto webové stránky nejsou určeny k tomu, aby je používaly osoby mladší, než je zákonem stanovený 
nejnižší věk pro vstup do zaměstnání v souladu s platnými zákony. Žádáme, aby tyto osoby osobní údaje 
prostřednictvím těchto webových stránek neposkytovaly. 

 Stávající pracovníci společnosti Elanco 

Pokud v současné době pracujete pro společnost Elanco nebo některou z jejích poboček, abyste mohli 
stránku Kariéra používat, musíte být způsobilý/á ucházet se o jinou pozici ve společnosti Elanco. Pokud 
takovou pozici přijmete, vaše programy zaměstnaneckých výhod a zásady týkající se lidských zdrojů se 
mohou změnit. Poraďte se o nové pozici s personálním manažerem, pokud jde o způsobilost pro žádost, 
programy zaměstnaneckých výhod a zásady týkající se lidských zdrojů platné pro danou pozici. 

Tyto webové stránky nejsou určeny k distribuci ani pro použití jakoukoli fyzickou či právnickou osobu 
v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití byly v rozporu s místními zákony 
nebo předpisy. 

Někdejší certifikace dle štítu na ochranu soukromí 

1.  Certifikace dle štítu na ochranu soukromí 

Ačkoli se rámec štítu EU-USA na ochranu soukromí již nesmí používat ani se o něj nelze při předávání 
osobních údajů opírat, společnost Elanco i nadále dodržuje všechny závazky rámce štítu EU-USA na 
ochranu soukromí a byla certifikována dle rámce štítu na ochranu soukromí EU-USA a Švýcarsko-USA. , 
kde naleznete informace o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů předávaných z EHP, 
Švýcarska a Spojeného království do Spojených států. Naše certifikace naleznete na 
adrese: www.privacyshield.gov/list . Další informace o zásadách štítu na ochranu soukromí naleznete 
na adrese: www.privacyshield.gov . Naše zásady ochrany soukromí dle štítu na ochranu soukromí si 
můžete vyžádat na adrese privacy@elancoAH.com.  

Jak je vysvětleno v části „Jak nás kontaktovat“, budete-li mít jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se 
našeho nakládání s vašimi osobními údaji dle štítu na ochranu soukromí nebo jiného vhodného rámce 
pro předávání nebo budete-li si chtít prohlédnout své osobní údaje, které společnost Elanco USA 
zpracovává, a požádat o jejich opravu, změny nebo vymazání, kontaktujte nás vyplněním formuláře 
žádosti subjektů údajů o uplatnění práv pomocí následujícího odkazu: https://submit-
irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827  

Nebo ve Spojených státech můžete volat na bezplatnou linku společnosti Elanco na čísle 1-888-545-5973 

Nebo zašlete e-mail na adresu privacy@elancoAH.com  

 

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/list
http://www.privacyshield.gov/
mailto:Privacy@ElancoAH.com
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/a4303e6b-4caf-424f-853e-02e040900827
mailto:Privacy@ElancoAH.com


 

 

Změny tohoto oznámení 

Elanco si vyhrazuje právo toto oznámení kdykoliv pozměnit, aby zohledňovalo budoucí vývoj společnosti 
Elanco, těchto webových stránek nebo změny v oboru nebo zákonných trendech. Společnost Elanco 
zveřejní revidované oznámení na těchto webových stránkách nebo oznámí změnu na domovské stránce 
těchto webových stránek. Kdy bylo oznámení revidováno, můžete zjistit podle popisku „Poslední 
aktualizace“ v horní části tohoto oznámení. Veškeré změny budou účinné zveřejněním revidovaného 
oznámení na těchto webových stránkách. Tím, že budete i nadále po těchto změnách oznámení tyto 
webové stránky používat, bude se mít za to, že jste s těmito změnami souhlasili. Pokud s podmínkami 
tohoto oznámení nesouhlasíte, ať už zcela nebo částečně, můžete se rozhodnout, že tyto webové 
stránky nebudete nadále používat. 

  

Kontaktujte nás 

Pokud máte k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím na 
adrese privacy@elancoAH.com nebo poštou na adrese: 

Elanco Animal Health 
Global Privacy 
2500 Innovation Way, Greenfield IN 46140 
 

DALŠÍ INFORMACE 

Rovněž můžete: 

•kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů odpovědného za vaši zemi nebo 
region na adrese privacy@elancoAH.com. Ve svém e-mailu uveďte zemi, z které nás kontaktujete. 
 
•podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi nebo regionu nebo tam, kde 
k údajnému porušení platných zákonů na ochranu osobních údajů došlo, na 
adrese http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 . 

  

POTVRZENÍ 

Odesláním své žádosti potvrzuji, že jsem si toto výše uvedené oznámení o ochraně osobních údajů 
přečetl(a), rozumím mu a rozumím ustanovením týkajícím se shromažďování, používání, předávání 
a zpřístupnění mých osobních údajů, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. 
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