GLOBÁLNE OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH
ÚDAJOV PRI NÁBORE A NÁSTUPE ZAMESTNANCOV
SPOLOČNOSTI CBRE
Posledná aktualizácia: 29. marca 2021
Posledná revízia: 29. marca 2021
Toto globálne oznámenie o ochrane osobných údajov pri nábore a nástupe zamestnancov spoločnosti
CBRE (ďalej len „Oznámenie“) vydáva spoločnosť CBRE, Inc. a jej dcérske spoločnosti (ďalej spoločne
len „skupina CBRE“) s cieľom pomôcť vám pochopiť naše postupy zhromažďovania a spracovania
údajov, pri uchádzaní sa o zamestnanie online alebo prostredníctvom priamej komunikácie (napr. emailom alebo poštou) alebo pri vytváraní kariérneho profilu na našej online platforme komunity
talentov (ďalej len „komunita talentov“) a v rámci našich činností náboru a nástupu do zamestnania
(ďalej spoločne len „získavanie talentov“). Cieľom tohto oznámenia je tiež pomôcť Vám pri prijímaní
informovaných rozhodnutí a uplatňovaní Vašich práv na ochranu osobných údajov podľa platných
právnych predpisov.
Vždy, keď sa v tomto oznámení odkazuje na „CBRE“, „my“, „nás“ alebo „náš“, odkazuje sa na
príslušný/-é zodpovedný/-é subjekt/-y skupiny CBRE definovaný/-é v prílohe 1 nižšie. Naše postupy
zhromažďovania a spracovania údajov týkajúcich sa osobných údajov zamestnancov, zmluvných
partnerov a inak zamestnaných osôb sú opísané v našich oznámeniach o ochrane osobných údajov
zamestnancov, ktoré vám budú sprístupnené (podľa potreby) v prípade úspešného náboru a nástupu
do zamestnania.

ZHRNUTIE
Nižšie uvádzame zhrnutie kľúčových informácií tohto oznámenia. Úplné oznámenie s podrobnejšími
informáciami je uvedené pod zhrnutím.
ROZSAH

Toto oznámenie sa vzťahuje na osobné údaje týkajúce sa uchádzačov a
záujemcov o zamestnanie, ktoré zhromažďujeme a spracúvame v
súvislosti s činnosťami v oblasti získavania talentov.

ZODPOVEDNÝ
SUBJEKT/PREVÁDZKOVA
TEĽ ÚDAJOV

Príslušný subjekt (alebo subjekty) spoločnosti CBRE zodpovedný za
zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov (v niektorých
jurisdikciách známy aj ako prevádzkovateľ údajov) závisí od určitých
faktorov. Informácie o tom, ako identifikovať príslušný zodpovedný
subjekt spoločnosti CBRE, nájdete v prílohe 1. Podrobnosti nájdete nižšie
v časti Informácie o zodpovednom subjekte spoločnosti
CBRE/prevádzkovateľovi údajov.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ
ZHROMAŽĎUJEME,
A ICH ZDROJE

Osobné údaje zhromažďujeme priamo od Vás a od tretích strán, ak je to
relevantné a potrebné pre naše aktivity v oblasti získavania talentov.
Podrobnosti nájdete nižšie v časti Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme,
a ich zdroje.

OSOBNÉ ÚDAJE
OSOBITNEJ
KATEGÓRIE/CITLIVÉ
OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ
ZHROMAŽĎUJEME

V rozsahu, v akom to môžeme urobiť v súlade s platnými právnymi
predpismi, budeme v rámci našich činností získavania talentov
zhromažďovať aj informácie o rozmanitosti (v niektorých jurisdikciách
známe aj ako osobitná kategória alebo citlivé osobné údaje) (ďalej len
„údaje o rozmanitosti“), ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť priamo, a v
prípade, že je to relevantné alebo potrebné vzhľadom na pracovné

miesto, o ktoré ste sa uchádzali, aj informácie o trestných činoch a
odsúdeniach, ktoré zhromažďujeme od tretích strán poskytujúcich
osobné previerky. Podrobnosti nájdete nižšie v časti Osobné údaje, ktoré
zhromažďujeme, a ich zdroje.
POUŽÍVANIE VAŠICH
OSOBNÝCH ÚDAJOV A
PRÁVNE ZÁKLADY

Vaše osobné údaje používame v súvislosti so získavaním talentov a
súvisiacimi činnosťami. V rozsahu, v akom to povoľujú alebo vyžadujú
platné právne predpisy, zhromažďujeme aj údaje o rozmanitosti, ktoré
ste sa rozhodli poskytnúť, a používame tieto údaje (v rozsahu, v akom je
to možné, v súhrnnom, pseudonymizovanom formáte) na splnenie
zákonných povinností v oblasti pracovného práva, na splnenie
podstatných verejných záujmov, ako je preskúmanie a monitorovanie
rovnosti príležitostí pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, a na
iné zákonné účely súvisiace s rozmanitosťou, rovnosťou a začlenením
(„rozmanitosť a začlenenie“). Údaje o rozmanitosti nebudeme používať
a ani nepoužívame na prijímanie rozhodnutí o získavaní talentov o Vás
alebo iných osobách. Podrobnosti nájdete nižšie v časti Používanie
osobných údajov.

POSKYTOVANIE
ÚDAJOV

Skupina CBRE je globálna spoločnosť a osobné údaje, ktoré
zhromažďujeme alebo ktoré poskytujete, môžu byť poskytované a
spracúvané zodpovedným subjektom spoločnosti CBRE, ak je to
potrebné na činnosti súvisiace so získavaním talentov, a poskytovateľom
služieb tretích strán, ktorí nám pomáhajú pri získavaní talentov. Ak tak
môžeme urobiť v súlade s platnými právnymi predpismi, všetky údaje o
rozmanitosti, ktoré ste sa rozhodli poskytnúť, budú poskytované subjektu
spoločnosti CBRE zodpovednému za ich agregáciu a pseudonymizáciu a
(na agregovanom a neidentifikovanom základe) subjektom spoločnosti
CBRE zodpovedným za riadenie a presadzovanie našich cieľov v oblasti
rozmanitosti a začlenenia. Údaje o rozmanitosti nebudeme poskytovať
tretím stranám, s výnimkou súhrnných, pseudonymizovaných údajov a
len v rozsahu, v akom tak môžeme urobiť v súlade s platnými právnymi
predpismi. Podrobnosti nájdete nižšie v časti Poskytovanie osobných
údajov.

UCHOVÁVANIE
ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, uchovávame tak dlho, ako
je to potrebné na účel, na ktorý boli tieto údaje zhromaždené, alebo ako
to vyžadujú právne predpisy. Podrobnosti nájdete nižšie v časti
Uchovávanie osobných údajov.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Zavádzame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia
na ochranu osobných údajov, ktoré o Vás zhromažďujeme
a spracúvame, pred stratou a neoprávnenou zmenou alebo
zverejnením. Podrobnosti nájdete nižšie v časti Ako zabezpečujeme Vaše
osobné údaje.

SÚBORY COOKIE

Súbory cookie a súvisiace technológie používame na zabezpečenie
lepšieho používania našich webových stránok na získavanie talentov na
základe vVášho súhlasu, s výnimkou základných súborov cookie.
Podrobnosti nájdete v časti Naše používanie súborov cookie nižšie.

MEDZINÁRODNÉ
PRENOSY ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať iným subjektom spoločnosti
CBRE a poskytovateľom služieb, ktorí sa nachádzajú mimo Vašej
domovskej krajiny. Pritom poskytujeme primerané záruky pre
medzinárodné prenosy údajov, ako to vyžadujú platné právne
predpisy. Podrobnosti nájdete nižšie v časti Medzinárodné prenosy
údajov.

PRÁVA NA OCHRANU
OSOBNÝCH ÚDAJOV

V závislosti od právnych predpisov Vašej krajiny môžete mať určité práva
požadovať prístup, opravu, vymazanie, námietku alebo iné kroky
týkajúce sa vašich osobných údajov. Podrobnosti vrátane spôsobu
uplatnenia akýchkoľvek práv na ochranu osobných údajov, ktoré môžete
mať podľa platných zákonov, nájdete nižšie v časti Vaše práva na
ochranu osobných údajov.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
SPOLOČNOSTI CBRE

Vždy sa na nás môžete obrátiť, ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa
tohto oznámenia alebo našich činností zhromažďovania a spracúvania
osobných údajov. Podrobnosti nájdete nižšie v časti Kontaktné údaje
spoločnosti CBRE.

OSOBA ZODPOVEDNÁ
ZA OCHRANU ÚDAJOV

Ak to vyžaduje zákon, vymenovali sme osobu zodpovednú za ochranu
údajov, ktorej kontaktné údaje sú uvedené v tomto oznámení. Kliknutím
sem sa dozviete viac.

ZÁSTUPCA
V EÚ/SPOJENÉ
KRÁĽOVSTVO

Vymenovali sme zástupcu pre všetky zodpovedné subjekty spoločnosti
CBRE so sídlom mimo EHP a Spojeného kráľovstva, ktoré spracúvajú
osobné údaje podliehajúce všeobecnému nariadeniu EÚ o ochrane
údajov a britským právnym predpisom o ochrane údajov. Kliknutím sem
sa dozviete viac.

ZMENY TOHTO
OZNÁMENIA

Ak v tomto oznámení urobíme akékoľvek podstatné zmeny,
zaznamenáme ich aj tu, a budeme Vás o nich informovať. V prípade
potreby získame Váš súhlas. Podrobnosti nájdete nižšie v časti Zmeny
tohto oznámenia.

ÚPLNÉ OZNÁMENIE
V nasledujúcej časti nájdete úplné oznámenie s podrobnejšími informáciami k vyššie uvedenému
zhrnutiu.

1. Informácie o zodpovednom subjekte spoločnosti CBRE/prevádzkovateľovi
údajov
V závislosti od právnych predpisov vo Vašej krajine a platných právnych predpisov, ktoré sa na vVás
vzťahujú (napríklad v EÚ/EHP a Spojenom kráľovstve), môžete mať právo na informácie o subjekte
spoločnosti CBRE zodpovednom za zhromažďovanie a spracúvanie Vašich osobných údajov (v
niektorých jurisdikciách známom aj ako prevádzkovateľ údajov), ktoré sa môžu líšiť v závislosti od
krajiny, v ktorej sa nachádzajú pracovné miesta, o ktoré sa uchádzate alebo o ktoré ste prejavili
záujem. Ak sa uchádzate o zamestnanie v inej krajine, ako je krajina Vášho bydliska, Vaše osobné
údaje budú zhromažďovať a spracúvať zodpovedné subjekty spoločnosti CBRE v tejto krajine. Zoznam
zodpovedných subjektov spoločnosti CBRE podľa krajín je uvedený v prílohe 1.

2. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, a ich zdroje
Kategórie osobných údajov
Nasledujúce kategórie osobných údajov môžeme zhromažďovať priamo od Vás ako uchádzača alebo
z iných zdrojov, ako sú náboroví pracovníci tretích strán, profesionálne sociálne médiá (napríklad
LinkedIn) alebo stránky na nábor zamestnancov, ktorým ste poskytli svoje osobné údaje, a to v rozsahu
povolenom zákonom a relevantnom a potrebnom pre danú prácu.
•
•

•

•

•

•
•

Kontaktné a základné údaje: napríklad meno, adresy, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum
narodenia a informácie potrebné na vytvorenie online účtu (napríklad IP adresa a heslo).
Profesijné informácie: ako je história vzdelania a zamestnania, relevantné zručnosti, profesijné
certifikáty a príslušnosť, história odmeňovania (ak je to povolené zákonom) a akékoľvek iné
informácie uvedené v životopisoch, online profesijných profiloch a žiadostiach o zamestnanie.
Informácie o hodnotení uchádzača o zamestnanie: napríklad referencie, ktoré ste poskytli, ochota
presťahovať sa, a ak to povoľuje zákon: výsledky testov a hodnotení, informácie o Vašich
mimopracovných aktivitách alebo rodinných vzťahoch, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov, a
informácie o trestných činoch, odsúdeniach, prebiehajúcich vyšetrovaniach a administratívnych
sankciách.
Informácie o nástupe zamestnanca: napríklad informácie potrebné na vytvorenie pracovného
alebo zmluvného vzťahu so žiadateľom a na dodržiavanie právnych predpisov (napríklad
občiansky preukaz, povolenie na pobyt a víza preukazujúce právo na prácu), na spracovanie
miezd a poskytovanie zamestnaneckých výhod (napríklad informácie o bankovom účte, voľba
daňových zrážok a informácie o príjemcoch) a údaje o zdravotnom postihnutí alebo iné údaje (ak
to povoľuje zákon) potrebné na poskytovanie úprav na pracovisku.
Údaje o rozmanitosti: napríklad pohlavie, rasa, etnický pôvod, sexuálna orientácia, vojnový
veterán a zdravotné postihnutie (len ak to povoľujú platné právne predpisy a ak sa ich rozhodnete
poskytnúť). Ak si neželáte poskytnúť svoje osobné údaje o rozmanitosti, vyberte možnosť
„Preferujem neodpovedať“ a my budeme toto rozhodnutie rešpektovať.
Údaje o súboroch cookie a webovej analýze: napríklad súbory cookie a informácie o Vašom
používaní stránky.
Údaje o fyzickom prístupe týkajúce sa Vašich návštev v našich priestoroch, napríklad Vaše meno a
dátum a čas Vašej návštevy.

Osobitné kategórie osobných údajov
V rozsahu, v akom to môžeme robiť v súlade s platnými právnymi predpismi, môžeme
zhromažďovať a spracúvať kategórie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré požívajú osobitnú
ochranu podľa platných právnych predpisov tým, že sa kvalifikujú ako osobitné kategórie osobných
údajov, citlivé osobné údaje alebo podobne. Príklady takýchto osobitných kategórií osobných údajov
zahŕňajú preukaz totožnosti, informácie o trestnom čine alebo odsúdení, prebiehajúcich
vyšetrovaniach a správnych sankciách a údaje o rozmanitosti. Tieto kategórie osobných údajov
budeme zhromažďovať a spracúvať len v prípadoch, keď to povoľuje zákon, s výhradou akýchkoľvek
obmedzení a dodatočných záruk vyžadovaných zákonom a v prípadoch, keď je to relevantné
a nevyhnutné pre danú prácu.

Poskytovanie informácií o iných osobách
Ak nám poskytnete osobné údaje o inej osobe ako o sebe (napr. meno a kontaktné údaje alebo
názory Vašich referenčných kontaktov), musíte sa uistiť, že tieto osoby rozumejú tomu, ako budú ich
údaje použité, a že nám ich môžete poskytnúť na účely získavania talentov.

Dôsledky neposkytnutia osobných údajov
Neexistuje žiadna zákonná ani zmluvná povinnosť, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje. Na
posúdenie a vyhodnotenie uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti CBRE však potrebujeme určité
osobné údaje („nevyhnutné osobné údaje“). Bez vašich nevyhnutných osobných údajov o Vás
nemôžeme uvažovať ako o uchádzačovi o prácu v spoločnosti CBRE. Medzi nevyhnutné osobné údaje
nepatria údaje o rozmanitosti.

3. Používanie vašich osobných údajoV a právne základy
Účely, na ktoré používame vaše osobné údaje, a právne základy takéhoto spracovania:
•

•

Na komunikáciu s Vami počas procesu získavania talentov používame kontaktné a základné
informácie. Tieto osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na predzmluvné účely (napr. na
vykonanie krokov pre Vašu žiadosť pred uzavretím potenciálneho pracovného pomeru), na iné
prevažujúce legitímne obchodné záujmy spoločnosti CBRE a/alebo na základe Vášho súhlasu (ak
to vyžadujú právne predpisy).
Na určenie kvalifikácie a vhodnosti osôb na voľné pracovné miesta používame odborné informácie
a informácie o hodnotení uchádzačov o zamestnanie. Tieto osobné údaje spracúvame, ak je to
potrebné na predzmluvné účely (napr. na vykonanie krokov pred uzavretím potenciálneho
pracovného pomeru), na iné legitímne obchodné záujmy spoločnosti CBRE vrátane vykonania
osobných previerok, ak to umožňujú právne predpisy, a/alebo na základe Vášho súhlasu (ak to
vyžadujú právne predpisy).

Na vykonávanie a riadenie procesu prijímania zamestnancov používame Vaše osobné údaje potrebné
na vytvorenie pracovného alebo zmluvného vzťahu s uchádzačmi. Ak sa stanete zamestnancom
spoločnosti CBRE, prenesieme tieto informácie do Vášho osobného spisu na účely evidencie. Tieto
osobné údaje spracúvame, aby sme splnili zákonné povinnosti spoločnosti CBRE vrátane vedenia
záznamov, ak je to potrebné na predzmluvné účely (napr. na vykonanie krokov pred uzavretím
potenciálneho pracovného pomeru), na iné legitímne obchodné záujmy spoločnosti CBRE a/alebo na
základe Vášho súhlasu (ak to vyžadujú právne predpisy).
•

•

•

•

Na dosiahnutie zákonných cieľov rozmanitosti a začlenenia môžeme (ak je to povolené právnymi
predpismi a v možnom rozsahu v súhrnnom, pseudonymizovanom formáte) zhromažďovať údaje o
rozmanitosti, ktoré ste sa rozhodli poskytnúť, ak je to potrebné na splnenie platných
pracovnoprávnych povinností, z dôvodu prevažujúcich legitímnych obchodných záujmov
spoločnosti CBRE a z dôvodov dôležitého verejného záujmu (napríklad na preskúmanie a
monitorovanie rovnosti pracovných príležitostí a zaobchádzania s uchádzačmi o zamestnanie)
alebo na základe Vášho súhlasu (ak to vyžadujú právne predpisy). Údaje o rozmanitosti chránime
vhodnými opatreniami (napríklad šifrovaním) na ochranu základných práv a záujmov žiadateľa,
ktorý tieto údaje o rozmanitosti poskytuje. Údaje o rozmanitosti nebudeme používať a ani
nepoužívame na prijímanie rozhodnutí o získavaní talentov alebo iných rozhodnutí súvisiacich so
zamestnaním Vás alebo iných osôb.
Na analýzu a zlepšenie našich stránok na získavanie talentov používame profilové a technické
informácie. Tieto osobné údaje spracúvame v prípade, že je to nevyhnutné z dôvodu oprávnených
obchodných záujmov spoločnosti CBRE alebo na základe Vášho súhlasu (ak to vyžadujú právne
predpisy).
Na riadenie prístupu do našich priestorov a na bezpečnostné účely používame údaje o fyzickom
prístupe. Tieto osobné údaje spracúvame v prípade, že je to nevyhnutné z dôvodu prevažujúcich
oprávnených obchodných záujmov spoločnosti CBRE alebo na základe Vášho súhlasu (ak to
vyžadujú právne predpisy).
Na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich zákonných práv, na splnenie zákonných
požiadaviek vlády na zverejnenie osobných údajov alebo na iné splnenie zákonných povinností
používame akékoľvek osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme. Tieto osobné údaje spracúvame,

ak je to nevyhnutné, na splnenie zákonných povinností spoločnosti CBRE alebo iných oprávnených
obchodných záujmov.

Legitímne obchodné záujmy
Pokiaľ sa spoločnosť CBRE pri spracúvaní Vašich osobných údajov spolieha na svoje oprávnené
obchodné záujmy, ide najmä o tieto obchodné záujmy:
•
•
•
•
•
•
•

ponúkať Vám komunitu talentov,
posúdiť Vaše osobné údaje pre potenciálne voľné pracovné miesta na Vašu žiadosť,
ponúknuť Vám prácu v spoločnosti CBRE,
určiť potrebné zručnosti a kvalifikácie pre konkrétne pracovné miesto,
zlepšiť komunitu talentov a našich aktivít v oblasti získavania talentov,
určiť, uplatniť alebo obhájiť naše zákonné práva a nároky a
dodržiavať interné zásady a požiadavky spoločnosti CBRE na nábor zamestnancov.

Pokiaľ niektorý z vyššie uvedených účelov spracúvania vyžaduje spracúvanie osobitných kategórií
informácií, takéto spracúvanie môže byť povolené najmä na základe platných právnych predpisov,
keďže spracúvanie je nevyhnutné na plnenie určitých povinností alebo výkon určitých práv v oblasti
zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, na určenie, výkon alebo obhajobu
právneho nároku, z dôvodov dôležitého verejného záujmu alebo verejného záujmu v oblasti verejného
zdravia a iných nevyhnutných cieľov alebo na základe Vášho súhlasu (ak to vyžadujú právne predpisy).

Automatizované spracovanie – kritériá oprávnenosti
Ak sa uchádzate o voľné pracovné miesto, budete požiadaní o poskytnutie osobných údajov v odpovedi
na niektoré štandardné otázky (napríklad informácie o práve na prácu), ako aj na niektoré otázky,
ktoré sú špecifické pre pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate (napríklad určité odborné kvalifikácie
alebo licencie), ktoré sa vyžadujú ako minimálna kvalifikácia, aby ste mohli byť zaradení do
výberového konania. Ak neodpoviete alebo Vaše odpovede na tieto otázky naznačujú, že nespĺňate
požiadavky na danú pozíciu, ak je to právne prípustné, náš systém Vás automaticky vyradí z
posudzovania a Vaša žiadosť nebude predložená nášmu tímu a nebude ďalej posudzovaná. Ak je to
potrebné na dodržanie platných právnych predpisov (napríklad v EÚ/EHP a Spojenom kráľovstve),
rozhodovací proces zahŕňa ľudský zásah na určenie, či spĺňate kritériá oprávnenosti na pozície, o ktoré
ste sa uchádzali.

4. Poskytovanie osobných údajov
Ak tak môžeme urobiť v súlade s platnými právnymi predpismi, môžeme poskytovať osobné údaje
nasledujúcim kategóriám príjemcov, z ktorých niektorí sa môžu nachádzať v krajine, ktorá neposkytuje
primeranú úroveň ochrany osobných údajov a práv na ochranu údajov ako vaša domovská krajina.
Spoločnosť CBRE má zavedené primerané bezpečnostné opatrenia týkajúce sa interného poskytovania
osobných údajov. Viac informácií nájdete v časti Medzinárodné prenosy údajov nižšie.

Interne ostatným subjektom spoločnosti CBRE
Spoločnosť CBRE je globálna spoločnosť a osobné údaje, ktoré zhromažďujeme alebo ktoré
poskytujete, môžu byť poskytnuté subjektom spoločnosti CBRE a spracúvané nimi podľa potreby na
účely uvedené v časti 3 – Používanie osobných údajov a právne základy, vyššie. Potenciálne relevantné
subjekty spoločnosti CBRE sú uvedené v prílohe 1. Najmä:
•

•

Keď požiadate o zamestnanie alebo vyjadríte záujem o zamestnanie mimo Vašej domovskej
krajiny, Vaše osobné údaje bude spracovávať zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE, ktorý sa
nachádza v inej krajine ako je Vaša domovská krajina (pozrite si informácie v prílohe 1).
V rámci posudzovania Vašej žiadosti o zamestnanie môže maticová štruktúra spoločnosti CBRE
vyžadovať prenos vašich osobných údajov iným subjektom spoločnosti CBRE mimo Vašej

•

domovskej krajiny, v ktorých sa nachádzajú osoby zapojené do procesu rozhodovania o Vašej
žiadosti (napr. regionálne oddelenie ľudských zdrojov, maticový manažér, priamy nadriadený atď.).
Ak je to právne prípustné na spracovanie a prenos údajov o rozmanitosti mimo Vašej domovskej
krajiny a ak nám ich poskytnete, Vaše údaje o rozmanitosti môžu byť zdieľané s inými subjektmi
spoločnosti CBRE mimo Vašej domovskej krajiny s cieľom ďalej podporovať rozmanitosť v rámci
našej skupiny CBRE. Pokiaľ je to možné, budeme takéto údaje poskytovať v súhrnnom,
pseudonymizovanom formáte.

Tretím stratám
•

•

•

•

Poskytovateľom služieb, ktorí nám pomáhajú pri činnostiach súvisiacich so získavaním talentov,
ako sú náborové agentúry, poskytovatelia hodnotiacich služieb a poskytovatelia IT a dátového
hostingu. Títo poskytovatelia služieb tretích strán sú zapojení v našom mene a konajú na náš pokyn
ako sprostredkovatelia údajov/poskytovatelia služieb.
Konzultantom a poradcom, ktorí nám pomáhajú s právnymi, regulačnými a obchodnými
činnosťami, ako sú napríklad právni poradcovia, poradcovia pre dodržiavanie predpisov a
obchodní audítori.
(Vládnym) regulačným orgánom pre rozmanitosť a začlenenie, ak je to potrebnéna splnenie
zákonných povinností spoločnosti CBRE v oblasti pracovného práva v niektorých krajinách. Údaje
o rozmanitosti môžeme poskytovať len na agregovanom, neidentifikovanom základe.
Obchodným partnerom v prípade zlúčenia alebo predaja, napríklad ak sa spoločnosť CBRE zlúči s
inou organizáciou, alebo v prípade prevodu našich aktív alebo činností.

Právne vynútené zverejnenie
Môžeme byť požiadaní, aby sme Vaše osobné údaje poskytli vládnym a regulačným orgánom,
orgánom činným v trestnom konaní, súdom a/alebo účastníkom konania, ak nás k tomu prinúti zákon,
napríklad v reakcii na súdny príkaz, predvolanie alebo inú zákonnú, právne záväznú požiadavku,
vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo orgánov činných v trestnom konaní, alebo v
súvislosti so súdnym konaním alebo podobnými procesmi, ktoré sú potrebné na uplatnenie alebo
obranu našich zákonných práv.
Spoločnosť CBRE sa zaväzuje nezverejniť Vaše osobné údaje v reakcii na medzinárodný súdny príkaz
alebo súdne predvolanie alebo inú zákonnú povinnosť, pokiaľ k tomu nie je právne donútená podľa
platných právnych predpisov. Spoločnosť CBRE, Inc. najmä posúdila a zastáva názor, že ani ona, ani
jej dcérske spoločnosti v USA sa nepovažujú za poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby, ako je
definovaná v § 2510 18. zákona USA, ani za poskytovateľa služby diaľkovej výpočtovej techniky, ako je
definovaná v § 2711 18. zákona USA, a preto verejné orgány USA nemôžu spoločnosti CBRE, Inc.
alebo jej dcérskym spoločnostiam v USA vydať právne záväznú žiadosť o sprístupnenie údajov podľa §
702 zákona USA o dohľade nad zahraničným spravodajstvom („FISA 702“). V prípade, že spoločnosť
CBRE napriek tomu v určitom okamihu dostane žiadosť o sprístupnenie osobných údajov podľa FISA
702, zverejní správu o transparentnosti na stránke cbre.com a na našich webových stránkach EHP
(pozrite si naše vyhlásenie Schrems II). Všetky osobné údaje prenášané spoločnosťou CBRE do USA sú
počas prenosu šifrované.

5. Uchovávanie osobných údajov
Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na
účel, na ktorý boli tieto údaje zhromaždené, alebo ako to vyžadujú právne predpisy. Mimo EHP
uchovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vytváraní profilu v našej komunite talentov alebo
pri uchádzaní sa o zamestnanie, šestnásť (16) mesiacov, pokiaľ nám neposkytnete súhlas na
uchovávanie Vašich osobných údajov počas ďalšieho roka. Ak sa nachádzate v EHP, osobné údaje
týkajúce sa neúspešných žiadateľov uchovávame najdlhšie 6 mesiacov od dátumu prijatia rozhodnutia.
Niektoré osobné údaje úspešných uchádzačov, ktorí sa stanú zamestnancami, budú prenesené do
našich osobných spisov na účely uchovávania záznamov v súlade s platnými právnymi predpismi,

našimi zásadami uchovávania záznamov a našimi oznámeniami o ochrane osobných údajov
zamestnancov.

6. Ako zabezpečujeme Vaše osobné údaje
Zavádzame vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov,
ktoré o vás zhromažďujeme a spracúvame, pred stratou a neoprávnenou zmenou alebo zverejnením.
Informácie, ktoré poskytujete, sú pri prenose aj bez pohybu šifrované. Na obmedzenie prístupu k Vašim
osobným údajom používame kontroly prístupu založené na rolách, ktoré sú v súlade s účelmi, na ktoré
sme tieto údaje zhromaždili. Na ochranu pred neoprávneným prístupom do našej siete používame
systémy na ochranu pred malvérom a detekciu prienikov a máme zavedený plán reakcie na incidenty,
aby sme mohli rýchlo reagovať na akékoľvek podozrenie na únik alebo porušenie osobných údajov.
Ak Vaše osobné údaje poskytujeme našim poskytovateľom služieb, posúdili sme, či ich technické a
organizačné opatrenia poskytujú primeranú úroveň bezpečnosti.

7. Naše používanie súborov cookie a podobných technológií
Pri prezeraní našej webovej stránky Kariéra (careers.cbre.com) používame súbory cookie a podobné
technológie na zhromažďovanie Vašich osobných údajov. Naše centrum predvolieb týkajúcich sa
súborov cookie vám umožňuje obmedziť naše používanie súborov cookie len na základné súbory
cookie.

Čo je súbor cookie:
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo Vašom osobnom počítači,
telefóne alebo inom zariadení, ktorý obsahuje informácie o Vašej navigácii na tejto webovej stránke.
Súbory cookie slúžia na rôzne účely, ako je napríklad umožnenie efektívnej navigácie medzi stránkami,
zapamätanie si Vašich predvolieb, analýza používania našej webovej stránky Kariéra, všeobecné
zlepšenie používateľského zážitku a zabezpečenie toho, aby reklamy, ktoré vidíte online, boli pre Vás
relevantnejšie Súbor cookie obsahuje názov servera, z ktorého pochádza, uplynutie platnosti súboru
cookie a hodnotu – zvyčajne náhodne generované jedinečné číslo a tiež iné údaje týkajúce sa Vášho
používania webovej stránky Kariéra. V závislosti od platných právnych predpisov o ochrane údajov sa
takéto informácie a údaje môžu považovať za osobné údaje.

Naše používanie súborov cookie
Ako používame súbory cookie:
používame súbory cookie relácie, čo sú dočasné súbory cookie, ktoré sa vymažú z pamäte zariadenia
po zatvorení internetového prehliadača alebo po vypnutí počítača, a trvalé súbory cookie, ktoré sú
uložené v zariadení až do vypršania ich platnosti, pokiaľ ich pred týmto časom neodstránite. Súbory
cookie na našej webovej stránke Kariéra rozdeľujeme do štyroch kategórií.
•

•
•

•

Základné súbory cookie: tieto súbory cookie sú potrebné na prevádzku a umožnenie
základných funkcií stránky. Tieto súbory cookie sa môžu používať aj na zapamätanie a
dodržiavanie Vašich predvolieb súborov cookie prostredníctvom nášho centra predvolieb
súborov cookie. Nemožno ich vypnúť.
Funkčné súbory cookie: tieto súbory cookie sa používajú na poskytovanie lepších skúseností na
našej webovej stránke Kariéra. Môžu sa napríklad použiť na vloženie prehrávača videa.
Výkonnostné súbory cookie: tieto súbory cookie sa používajú na meranie návštevnosti webovej
stránky Kariéra a na lepšie pochopenie toho, ako sa naša webová stránka Kariéra používa, s
cieľom zlepšiť jej funkčnosť a výkon.
Súbory cookie pre integráciu: tieto súbory cookie sa používajú na umožnenie integrácie s inými
stránkami. Môžu sa napríklad použiť na to, aby ste mohli importovať svoj profil z
profesionálnej siete tretej strany.

Aké typy súborov cookie používame:
podrobnosti o súboroch cookie používaných na našej webovej stránke Kariéra sú uvedené v centre
predvolieb súborov cookie, ktoré je k dispozícii prostredníctvom odkazu „Predvoľby súborov cookie“ na
tlačidle našej webovej stránky Kariéra. Kliknite na možnosť „Podrobné nastavenia“ v častiach o
funkčných súboroch cookie, výkonnostných súboroch cookie a súboroch cookie pre integráciu.
Požiadavky na súhlas:
v závislosti od platných právnych predpisov o ochrane údajov môžeme umiestňovať a používať funkčné
súbory cookie, výkonnostné súbory cookie a súbory cookie pre integráciu len vtedy, ak ste nám dali
súhlas prostredníctvom nášho bannera so súbormi cookie. Naše centrum predvolieb súborov cookie na
našej webovej stránke Kariéra Vám umožňuje vykonať ďalšie voľby a/alebo odvolať súhlas s
používaním súborov cookie (s výnimkou základných súborov cookie).

Sledovanie výkonu prostredníctvom podobných technológií sledovania
Niekedy používame technológie sledovania výkonu, ako sú webové signály, pixely a značky, v našich
marketingových e-mailoch alebo v reklamách zobrazovaných na našej webovej stránke Kariéra alebo
na webových stránkach tretích strán. Tieto technológie na sledovanie výkonu môžeme poskytovať my
alebo tretie strany a pomáhajú nám sledovať, či príjemca e-mailu dokončil určitú udalosť, napríklad
otvoril odkaz, ktorý sme uviedli v e-maile, alebo klikol na reklamu. Ďalšie informácie o technológiách
sledovania výkonnosti používaných v našich marketingových e-mailoch a na našej webovej stránke
Kariéra alebo na webových stránkach tretích strán sú k dispozícii prostredníctvom odkazu „Predvoľby
súborov cookie“ na tlačidle na našej stránke. Kliknite na možnosť „Podrobné nastavenia“ v častiach o
funkčných súboroch cookie, výkonnostných súboroch cookie a súboroch cookie pre integráciu.

Správa Vašich predvolieb súborov cookie
Centrum predvolieb súborov cookie:
naše centrum predvolieb súborov cookie na webovej stránke Kariéra Vám umožňuje vybrať si, či chcete
používať súbory cookie (s výnimkou základných súborov cookie).
Ak vymažete súbory cookie v nastaveniach prehliadača, odstránia sa všetky súbory cookie vrátane
súboru cookie s predvoľbami nastaveného tak, aby zohľadňoval Vaše voľby vykonané v našom centre
predvolieb súborov cookie. Pri ďalšej návšteve webovej lokality Kariéra sa Vám zobrazí banner so
súbormi cookie, aby ste v prípade potreby opätovne vyjadrili súhlas so súbormi cookie.
Nesledovať:
momentálne nereagujeme na signály „Nesledovať“ z Vášho prehliadača. Naše používanie sledovacích
technológií môže byť namiesto toho riadené prostredníctvom nášho centra predvolieb súborov cookie.
Zakázanie a zabránenie ďalšiemu používaniu súborov cookie:
okrem obmedzenia súborov cookie v našom centre predvolieb súborov cookie môžete kedykoľvek
obmedziť, zablokovať alebo vymazať súbory cookie z našej webovej stránky Kariéra zmenou
konfigurácie svojho prehliadača. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na adrese:
https://www.allaboutcookies.org/. Hoci má každý prehliadač rôzne nastavenia a konfigurácie,
nastavenia súborov cookie môžu byť zvyčajne upravené v ponuke „Predvoľby“ alebo „Nástroje“ Vášho
prehliadača. V ponuke „Pomocník“ Vášho prehliadača si môžete pozrieť ďalšie informácie.
Upozorňujeme však, že odstránenie alebo zablokovanie požadovaných súborov cookie spôsobí, že
stránka nebude fungovať správne.

8. Medzinárodné prenosy údajov
V závislosti od subjektu spoločnosti CBRE, ktorý je zodpovedným subjektom spoločnosti CBRE (pozrite si
Prílohu 1nižšie), a od príjemcov (pozrite si časť Poskytovanie osobných údajovvyššie) môžu byť Vaše

osobné údaje spracované a umiestnené v iných krajinách, ako je vaša domovská krajina, napríklad v
Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Austrálii, na Filipínach, v Singapure a Indii. Tieto
iné krajiny môžu mať menej prísne zákony na ochranu údajov ako krajina, v ktorej máte bydlisko, v
ktorej ste pôvodne poskytli informácie a/alebo v ktorej boli Vaše informácie pôvodne zhromaždené.
V prípade medzinárodného prenosu údajov budeme Vaše osobné údaje chrániť tak, ako to vyžadujú
všetky platné právne predpisy o ochrane údajov.

Prenosy údajov z EHP a Spojeného kráľovstva do krajín mimo EHP
Pokiaľ ide o medzinárodné prenosy údajov iniciované spoločnosťou CBRE z Európskeho
hospodárskeho priestoru („EHP“) alebo Spojeného kráľovstva príjemcom v jurisdikciách mimo EHP,
•

•

niektorí príjemcovia sa nachádzajú v krajinách, ktoré sa považujú za krajiny poskytujúce
primeranú úroveň ochrany údajov podľa právnych predpisov EÚ (prípadne právnych predpisov
Spojeného kráľovstva). Tieto prenosy si preto nevyžadujú žiadne ďalšie záruky podľa právnych
predpisov EÚ (alebo Spojeného kráľovstva, podľa konkrétneho prípadu);
ostatní príjemcovia sa nachádzajú v krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany
údajov podľa právnych predpisov EÚ alebo Spojeného kráľovstva, ako napríklad USA alebo
Filipíny, a ak to vyžadujú právne predpisy, zaviedli sme primerané záruky, ako napríklad
štandardné zmluvné doložky EÚ, a/alebo sa spoliehame na záväzné podnikové pravidlá
príjemcu alebo na príslušnú výnimku. V prípade potreby uplatňujeme dodatočné technické a
zmluvné záruky. Podľa platných právnych predpisov môžete mať právo požiadať o ďalšie
informácie o takýchto primeraných zárukách (pozrite si časť 9 – Kontaktné údaje spoločnosti
CBRE nižšie).

Ako je uvedené vyššie (pozrite si časť Právne záväzné zverejnenia), spoločnosť CBRE, Inc. posúdila a
zastáva názor, že verejné orgány USA nemôžu spoločnosti CBRE, Inc. ani jej dcérskym spoločnostiam v
USA vydať zákonnú žiadosť o zverejnenie osobných údajov podľa zákona FISA 702. Všetky osobné
údaje prenášané spoločnosťou CBRE do USA sú počas prenosu šifrované.

9. Vaše práva na ochranu osobných údajov
V závislosti od právnych predpisov Vašej krajiny a platných zákonov, ktoré sa na Vás vzťahujú, môžete
mať všetky alebo niektoré z nasledujúcich práv uvedených nižšie a môžete podať žiadosť/-i o
uplatnenie týchto práv prostredníctvom nášho portálu práv dotknutých osôb alebo sa na nás môžete
obrátiť na adrese dsr@cbre.com. Bez ohľadu na to, ktorý subjekt spoločnosti CBRE je zodpovedný za
spracovanie Vašich osobných údajov, môžete použiť takéto centralizované kontaktné údaje a
spoločnosť CBRE zabezpečí, aby zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE dostal Vašu žiadosť a
bezodkladne ju riešil v súlade s platnými právnymi predpismi. Spoločnosť CBRE odpovie na Vašu
žiadosť komplexne, aj keď neidentifikujete konkrétny subjekt spoločnosti CBRE, voči ktorému žiadosť
podávate.
a. Právo na prístup: môžete mať právo získať od spoločnosti CBRE potvrdenie, či sa Vaše osobné
údaje spracúvajú, a v takom prípade požiadať o prístup k Vašim osobným údajom. Môžete
mať právo na získanie kópie svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania. Za
ďalšie kópie, ktoré si vyžiadate, môže spoločnosť CBRE účtovať primeraný poplatok na základe
administratívnych nákladov.
b. Právo na opravu: môžete mať právo požadovať od spoločnosti CBRE opravu nepresných
osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.
c.

Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý) alebo anonymizáciu: môžete mať právo požiadať
nás o vymazanie (alebo v niektorých jurisdikciách o anonymizáciu) Vašich osobných údajov. V
niektorých jurisdikciách môže byť toto právo obmedzené na vymazanie alebo anonymizáciu

údajov, ktoré sú nepotrebné, nadmerné alebo nezákonne spracúvané, alebo na vymazanie
údajov, ktoré sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu.
d. Právo na obmedzenie spracovania: môžete mať právo požadovať obmedzenie spracovania
Vašich osobných údajov.
e. Právo na prenosnosť údajov: môžete mať právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli
spoločnosti CBRE, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
môžete mať právo tieto osobné údaje bez prekážok odovzdať inému subjektu.
f.

Právo na odvolanie súhlasu: ak sa pri spracovaní osobných údajov spoliehame na Váš súhlas,
máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo zrušiť s účinnosťou do budúcnosti. Takéto
odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu. Toto právo
odvolať súhlas sa vzťahuje najmä na prípadné súhlasy udelené na účely marketingu a
profilovania.

g. Právo namietať: za určitých okolností môžete mať právo kedykoľvek namietať z dôvodov
týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou
CBRE a od spoločnosti CBRE môžete požadovať, aby Vaše osobné údaje ďalej nespracúvala,
pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi
záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov.
Právo namietať nemusí existovať najmä vtedy, ak je spracovanie
Vašich osobných údajov potrebné na prijatie opatrení pred uzavretím zmluvy alebo na plnenie
už uzavretej zmluvy.
h. Právo požiadať o vysvetlenie našej činnosti spracovania Vašich osobných údajov.
i.

Právo na informácie o možnosti odoprieť súhlas a informácie o dôsledkoch takéhoto konania.

j.

Právo na informácie o tretích stranách, ktorým sme poskytli Vaše údaje.

k.

Právo podať sťažnosť príslušnému úradu pre ochranu údajov vo Vašej domovskej krajine
alebo v krajine, v ktorej sa nachádza zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE, najmä v súvislosti
s výsledkom automatizovaného rozhodovania. Zoznam orgánov Európskej únie na ochranu
údajov je k dispozícii na stránke Európskeho výboru pre ochranu údajov. V Brazílii je
príslušným orgánom na ochranu údajov Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Kalifornia
Ako obyvateľ štátu Kalifornia môžete nájsť informácie o svojich právach a spôsobe ich uplatnenia
online v našich zásadách ochrany osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii.

Čína
Okrem iných práv stanovených platnými právnymi predpismi môžete mať v súvislosti s osobnými
údajmi zhromaždenými a spracúvanými v Číne:
a. právo zrušiť registráciu používateľa aplikácie a zrušiť online účty.

10.

Kontaktné údaje spoločnosti CBRE

V prípade otázok alebo obáv týkajúcich sa tohto oznámenia alebo našich postupov spracovania údajov
nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Môžeme Vás kontaktovať e-mailom v súvislosti s akýmikoľvek
Vašimi otázkami a obavami. Ak uprednostňujete, aby sme Vás kontaktovali alternatívnym spôsobom,
oznámte nám to a ak to bude možné a vhodné, použijeme takýto spôsob.

Všeobecné otázky
Môžete sa obrátiť globálnu kanceláriu spoločnosti CBRE pre ochranu osobných údajov (ďalej len
„GDPO“) na adrese Privacy.Office@cbre.com alebo písomne na adrese 321 North Clark Street, Suite
3400, Chicago, Illinois 60654, do rúk: Global Director, Data Privacy (globálny riaditeľ, ochrana
osobných údajov. S otázkami alebo obavami týkajúcimi sa GDPO sa môžete obrátiť aj na oddelenie
spoločnosti CBRE pre etické správanie a dodržiavanie predpisov prostredníctvom linky pomoci
spoločnosti CBRE pre otázky etického správania.
Osoby v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike:
ak sa nachádzate v Európe, na Strednom východe alebo v Afrike, môžete nám tiež poslať e-mail
prostredníctvom GDPO na adresu EMEAPrivacyDirector@cbre.com alebo nám napísať na adresu St.
Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, Spojené kráľovstvo, do rúk: EMEA Director,
Data Privacy (riaditeľ pre oblasť Európy, Blízkeho východu a Afriky, ochrana osobných údajov).
Osoby v Ázii alebo Tichomorí:
ak sa nachádzate v Ázii alebo v Tichomorí, môžete nám tiež poslať e-mail prostredníctvom GDPO na
adresu: APACPrivacyHelpline@cbre.com alebo napísať na adresu 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela
Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Filipíny 1227, do rúk: APAC Senior Manager, Data Privacy
(senior manažér pre oblasť Ázie a Tichomoria, ochrana osobných údajov).

Osoby zodpovedné za ochranu údajov
V niektorých krajinách spoločnosť CBRE vymenovala osobu zodpovednú za ochranu údajov („DPO“),
na ktorú sa môžete obrátiť s otázkami alebo obavami o tom, ako spoločnosť CBRE spracúva vaše
osobné údaje. Kontaktné údaje našich DPO v Európskej únii, Spojenom kráľovstve a Brazílii sú k
dispozícii v našom globálnom oznámení o ochrane osobných údajov a súboroch cookie.

Zástupca v EÚ a Spojenom kráľovstve
Vymenovali sme zástupcu pre zodpovedné subjekty spoločnosti CBRE so sídlom mimo EHP a Spojeného
kráľovstva, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje podliehajúce všeobecnému nariadeniu EÚ o ochrane
údajov a britským právnym predpisom o ochrane údajov. Kontaktné údaje zástupcov sú k dispozícii v
našom globálnom oznámení o ochrane osobných údajov a súboroch cookie.

11.

Zmeny tohto oznámenia

Sme rýchlo sa vyvíjajúci, globálny podnik. Toto oznámenie budeme podľa potreby naďalej
vyhodnocovať a meniť. Ak v tomto oznámení urobíme akékoľvek podstatné zmeny, zaznamenáme ich
aj tu,a oboznámime Vás s nimi (vrátane, pre niektoré služby, e-mailového oznámenia o zmenách
oznámenia). V prípade potreby získame opätovne Váš súhlas.

PRÍLOHA 1
V nasledujúcej tabuľke je uvedený zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE (v niektorých jurisdikciách
označovaný aj ako prevádzkovateľ údajov) za Vaše osobné údaje v závislosti od rôznych faktorov
spracovateľskej činnosti.
Ak Vám nie je jasné, ktorý subjekt CBRE je zodpovedným subjektom CBRE za spracovanie Vašich
osobných údajov, napíšte na adresu privacy.office@cbre.com a my vám pomôžeme určiť zodpovedný
subjekt spoločnosti CBRE.

A.

Činnosť spracovania

Zodpovedný subjekt/prevádzkovateľ údajov spoločnosti CBRE

Spracovanie a hosťovanie
Vašich osobných údajov vo
Vašom kariérnom profile v
komunite talentov (bez Vašej
konkrétnej žiadosti o
zamestnanie).

Za Vaše osobné údaje je zodpovedný príslušný subjekt spoločnosti
CBRE, ktorý sa nachádza v krajine Vášho pobytu. Kliknutím na tento
odkaz si pozrite priložený zoznam subjektov spoločnosti CBRE podľa
krajín.

B.

Spracovanie Vašich
osobných údajov týkajúcich
sa konkrétnej žiadosti o
zamestnanie (vrátane
osobných údajov uvedených
vo Vašom kariérnom
profile).

C.

Spracúvanie akýchkoľvek
údajov o rozmanitosti, ktoré
sa rozhodnete poskytnúť v
súvislosti s konkrétnou
žiadosťou o zamestnanie (ak
to povoľujú platné právne
predpisy).

D.

Spracovanie Vašich
osobných údajov po
predložení ústnej
(podmienečnej) ponuky –
nástupná fáza.

E.

Spracovanie Vašich súborov
cookie a údajov webovej
analýzy.

Za Vaše osobné údaje je zodpovedný subjekt spoločnosti CBRE, ktorý
ponúka pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. Pozrite si odkaz na
zoznam v spracovateľskej činnosti A vyššie, pokiaľ ide o kontaktné
údaje subjektov spoločnosti CBRE.

Spoločnosť CBRE, Inc. a/alebo príslušný subjekt spoločnosti CBRE,
ktorý predložil ponuku a stane sa Vaším zamestnávateľom. Pozrite si
odkaz na zoznam v spracovateľskej činnosti A vyššie, pokiaľ ide o
kontaktné údaje subjektov spoločnosti CBRE.

Subjekt spoločnosti CBRE, ktorý predložil ponuku a stane sa Vaším
zamestnávateľom. Pozrite si odkaz na zoznam v spracovateľskej
činnosti A vyššie, pokiaľ ide o kontaktné údaje subjektov spoločnosti
CBRE.

CBRE, Inc.
2100 McKinney Avenue,
Suite 1250
Dallas, TX 75201
Tel +1 214 979 6100

