Zásady ochrany osobních údajů
Úvod
Společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČO: 275 97 075 ve věci
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4 („BENZINA“)
klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou
považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
EU č. 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů a dalšími platnými právními předpisy.
BENZINA si váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem
„Zásady ochrany osobních údajů“ informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné
pro níže uvedené účely, včetně souborů cookies.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na internetové stránky www.karierabenzinaorlen.cz,
podpůrné internetové stránky www.karierabenzina.cz, www.benzinaprace.cz, www.pracebenzina.cz,
www.benzinakariera.cz („Internetové stránky“), a jsou primárně určeny pro tazatele v rámci
kontaktního formuláře na Internetových stránkách, uchazeče o provozování čerpacích stanic a jiných
pracovních pozic a návštěvníky Internetových stránek.
Z obecného hlediska není Vaší povinností osobní údaje poskytnout za účely uvedenými níže, avšak bez
jejich poskytnutí nelze zahájit proces výběru vhodného uchazeče o provozování čerpací stanice a jiných
pracovních pozic a taktéž umožnit vznik pracovněprávního vztahu anebo jiného smluvního vztahu.
Neposkytnutí osobních údajů tak může být překážkou Vaší účasti v předmětných výběrových řízeních
a také překážkou pro uzavření smlouvy.
V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů a pro výkon Vašich práv se na
BENZINU můžete kdykoliv obrátit a to prostřednictvím kontaktních údajů pověřence pro ochranu
osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol
RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

Informace k jednotlivým účelům zpracování osobních údajů
 Nabídky pracovních pozic
Tímto Vás chceme informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které tvoří nezbytnou součást
každého výběrového řízení. Níže naleznete informace o zpracování osobních údajů dle jednotlivých
sekcí tak, jak jsou uvedeny na Internetových stránkách. Prosíme, přečtěte si pečlivě tu část, která se
vztahuje k Vámi zvolené sekci pracovních pozic. V rámci zpracování osobních údajů v sekci Chci
provozovat čerpací stanici, kontaktního formuláře na Internetových stránkách a v rámci zpracování

osobních údajů návštěvníků Internetových stránek je BENZINA v právním postavení správce osobních
údajů.
Upozorňujeme, že v sekci „Chci pracovat na čerpací stanici“ není BENZINA z hlediska zpracování
osobních údajů v postavení správce osobních údajů!
Sekce „Chci provozovat čerpací stanici“
Odesláním formuláře s Vašimi osobními údaji v rozsahu jména, příjmení, emailu, telefonního čísla,
přiloženého životopisu a motivačního dopisu prostřednictvím souboru nebo zasláním těchto údajů
na emailovou adresu se BENZINA stává správcem Vašich osobních údajů, které budou zpracovávány
za účelem výběrového řízení na Vámi zvolenou pracovní pozici a to v souladu s GDPR a dalšími
platnými právními předpisy. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1
písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy
na žádost subjektu údajů.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat v soukromí a maximálním bezpečí. Pro zajištění efektivity a
kvality však využíváme služeb našich partnerů, kteří mohou mít v souvislosti s poskytováním těchto
služeb přístup k některým Vašim osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu. Bezpečí Vašich
osobních údajů je u našich partnerů zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků. Osobní údaje,
které získáme zasláním tohoto formuláře, bude zpracovávat prostřednictvím svých elektronických
systémů společnost Frey Consulting, s.r.o., se sídlem Srázná 1, Jihlava, 586 01, IČ: 28507118.
V případě, že nebudete vybrán/a na Vámi zvolenou pracovní pozici, budou Vaše osobní údaje do 3
měsíců po skončení výběrového řízení zlikvidovány.
Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím a nebudou
ani předmětem automatizovaného rozhodování.
Sekce „Chci pracovat na čerpací stanici“
Odesláním formuláře s Vašimi osobními údaji v rozsahu jména, příjmení, emailu, telefonního čísla,
přiloženého životopisu a motivačního dopisu prostřednictvím souboru se inzerent této pracovní
pozice, stává správcem Vašich osobních údajů, které budou zpracovávány za účelem výběrového
řízení na Vámi zvolenou pracovní pozici a to v souladu s GDPR a dalšími platnými právními předpisy.
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli
zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu
údajů.
Osobní údaje, které budou získány zasláním tohoto formuláře, bude zpracovávat prostřednictvím
svých elektronických systémů společnost Frey Consulting, s.r.o., se sídlem Srázná 1, Jihlava, 586 01, IČ:
28507118 a společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod, Milevská 2095/5, 140
00 Praha 4, IČO: 275 97 075 jako provozovatel Internetové stránky, který napomáhá zachování
jednotnosti a podpory značky BENZINA.
V případě, že nebudete vybrán/a na Vámi zvolenou pracovní pozici, budou Vaše osobní údaje do 3
měsíců po skončení výběrového řízení zlikvidovány.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím a nebudou
ani předmětem automatizovaného rozhodování.
V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů a pro výkon Vašich práv se na
příslušného správce můžete kdykoliv obrátit a to prostřednictvím jeho kontaktních údajů v identifikaci
inzerenta nebo můžete využít i kontaktní údaje pověřence BENZINY.
 Komunikace s tazateli
V případě, že kontaktujete BENZINU prostřednictvím kontaktního formuláře, emailu, poštovní adresy
nebo jiným způsobem, budou informace o Vašem kontaktu zpracovávané pouze za účelem návazné
komunikace s Vámi a uchovávány maximálně po dobu 6 měsíců od ukončení vzájemné komunikace.
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR tj. případ, kdy
je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které správce sleduje, konkrétně zájem na
rozvoji vztahů s potencionálním uchazečem o zaměstnání či provozování čerpací stanice, zefektivnění
komunikace, prezentaci obchodního jména/značky BENZINA a ochraně dobré pověsti.
V případě využití kontaktního formuláře na Internetových stránkách budou Vaše osobní údaje
zpracovávány subjektem zajišťujícím služby provozování a správy Internetové stránky, jímž je Frey
Consulting, s.r.o.
Za výše specifikovaným účelem shromažďuje BENZINA tyto údaje:
Identifikační údaje (jméno, příjmení)
Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa či telefonní číslo)
Nezbytnou komunikaci mezi Vámi a BENZINOU

Vaše práva
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte příslušná práva, která můžete uplatnit skrze
kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
(i) na přístup k osobním údajům,
(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů
(iii) na výmaz osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,
(iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,
(v) na přenositelnost údajů,
(vi) na vznesení námitky, jsou-li splněny podmínky dle GDPR a
(vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies a jejich nastavení
Obecně o cookies
Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies,
na vaše zařízení.
Účelem cookies není nadměrně sledovat uživatele, ale naopak zajistit, aby naše stránky spolehlivě
fungovaly a efektivnější správou a cílením obsahu stránek a reklam zajistit, že Vám bude doručován
pro Vás zajímavý obsah. Cookies si samozřejmě můžete vypnout, například ve webovém prohlížeči, ale
za následné nefunkčnosti neneseme odpovědnost (přesto se snažíme, aby bez cookies nebyly
ovlivněny základní funkce).
Co jsou cookies?
Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání
a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž
přistupujete na naše stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.
Jednoduše řečeno stránky si na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich
provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), tyto údaje pak
nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.
Jaké cookies používáme?
Cookies používáme v případě, že navštívíte stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anebo k
anonymním statistikám ohledně návštěvnosti.
Tyto stránky používají dvě kategorie souborů cookies:


soubory cookies vyžadované k činnosti stránek a zajišťující funkce, nezbytně nutné k využívání
stránek



soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování stránek, nicméně jejich používání
zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení stránek

Platnost těchto cookies je omezena na stránku, kterou prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za
bezpečné.
Dále můžeme využívat i cookies třetích stran, které slouží k získávání statistik o návštěvnosti a typickém
chování uživatelů na stránkách. Jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat
napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů. Tyto třetí strany
zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies jiné údaje než název souboru cookie.

Můžete cookies odmítnout?
Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit
užívání jen některých. Pokud ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak
by měly.
Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu
příslušného internetového prohlížeče.
Kde mohu najít více informací o cookies?
Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:
https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies/
Výčet používaných cookies
Níže naleznete výčet základních cookies, které na našich stránkách používáme a nad nimiž máme
kontrolu. Všechny níže uvedené cookies nejsou používány k jinému účelu, než je uvedeno v této
tabulce:

Název cookies

Poskytovatel

Účel

_ga

Doba
zpracování
2 roky

Google Analytics

_gat

1 den

Google Analytics

_gid

1 den

Google Analytics

test_cookie

1 den

doubleclick.net

Tento soubor cookie je nainstalován službou
Google Analytics. Soubor cookie se používá k
výpočtu údajů o návštěvnících, relacích,
kampaních a sledování využití webu pro
analytický přehled webu. Cookies ukládají
informace anonymně a uložené náhodně
vygenerované číslo k identifikaci jedinečných
návštěvníků.
Používá se systémem Google Analytics pro
regulaci rychlosti zadávání požadavků
Tento soubor cookie je nainstalován službou
Google Analytics. Soubor cookie se používá k
ukládání informací o tom, jak návštěvníci
používají web, a pomáhá při vytváření
analytické zprávy o tom, jak web funguje.
Shromážděná data včetně počtu návštěvníků,
zdroje, odkud pocházejí, a stránek se
zobrazují v anonymní podobě.
Tento soubor cookie nastavuje
doubleclick.net. Účelem souboru cookie je
zjistit, zda prohlížeč uživatelů podporuje
soubory cookie.

sid

1 měsíc

imedia.cz

PHPSESSID

14 dní

web

Tento soubor cookie je velmi běžný a používá
se pro správu stavu relace.
Používá se k identifikaci aktuální relace

Kontaktní místo
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov
V případě otázek je Vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů:
E-mail: osobniudaje@orlenunipetrol.cz
Adresa: ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4

Tyto zásady byly aktualizovány dne 7. 9. 2021.

