
 

EDENPEOPLE INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
PRO EXTERNÍ NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ 

 
EdenPeople zahrnuje nový externí náborový modul společnosti Edenred, jehož cílem je usnadnit a harmonizovat 
správu žádostí uchazečů a potenciálních budoucích kandidátů. Externí náborový modul je přístupný následujícím 
typům subjektů údajů: 

❖ uchazeči 

❖ doporučení uchazeči 

❖ externí kandidáti, kteří se chtějí ucházet o pracovní nabídku zveřejněnou společností Edenred 

V rámci této činnosti zpracovává Edenred některé vaše osobní údaje. Cílem této informace je proto informovat 
Vás o osobních údajích, které shromažďujeme v souvislosti s externím náborovým modulem, a o tom, jak je 
používáme. 

Totožnost a kontaktní údaje správce 

Edenred CZ s.r.o., která sídlí na adrese Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, je správcem Vašich osobních 
údajů, které jsou zpracovávány v EdenPeople.  

Kategorie dotčených osobních údajů  

Edenred CZ jako správce údajů Vás informuje, že prostřednictvím EdenPeople v závislosti na níže uvedených 
kategoriích shromažďuje vaše osobní údaje týkající se: 

❖ Uchazečů 

- vaše identifikační údaje (tj. jméno a příjmení atd.) 

- vaše kontaktní údaje (tj. osobní e-mailová adresa a telefonní číslo atd.) 

- informace o vašem profesním životě (tj. životopis a úroveň zkušeností atd.) 

Vaše osobní údaje mohou být nepřímo shromažďovány manuálně společností Edenred z následujících 
zdrojů: LinkedIn profil, kandidáti z externí agentury, doporučený profil, nebo dřívější žádost o 
zaměstnání. 

❖ Doporučených uchazečů 

- vaše identifikační údaje (tj. jméno a příjmení atd.) 

- vaše kontaktní údaje (tj. osobní e-mailová adresa a telefonní číslo atd.) 

- informace o vašem profesním životě (tj. životopis a úroveň zkušeností atd.) 

Vaše osobní údaje byly nepřímo shromažďovány společností Edenred v rámci procesu doporučení, tj. 
zaměstnanec společnosti Edenred navrhl váš profil pro otevřenou pozici v naší společnosti. 

❖ Externích kandidátů 

- vaše identifikační údaje (tj. jméno a příjmení atd.) 

- vaše kontaktní údaje (tj. osobní e-mailová adresa a telefonní číslo atd.) 

- informace o vašem profesním životě (tj. životopis a úroveň zkušeností atd.) 

- pokud jste si jej vytvořili, informace o vašem účtu (tj. přihlašovací jméno, heslo a případně 

upozornění na pracovní místo) 

- informace o vašem kandidátovi (tj. požadovaná kompenzace, stav žádosti atd.) 

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány přímo prostřednictvím žádosti a během výměny informací, ke 

kterým může dojít v rámci náborového procesu. 

Účely zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpracovává Edenred CZ pro účely:  



 

❖ Správa uchazečů a doporučení 

- identifikace potenciálních budoucích kandidátů 

- podpora žádostí o pracovní místa v EdenPeople 

 

❖ Správa externích kandidátů 

- umožnit úspěšné dokončení náborového procesu 

- ověření, zda profil kandidáta odpovídá očekávání nabízené pozice 

- kontrola, zda profil externího kandidáta odpovídá kritériím hledaným pro budoucí zaměstnání 

(správa talent poolu (databáze talentů) 

- zobrazení kandidáta ohledně sledování a historie jejich procesu podávání žádostí 

- komunikace s kandidáty o pracovních nabídkách, které by je mohly zajímat 

- umožnění úspěšného dokončení procesu výběrového řízení 

- zajištění souladu přijímacího procesu s právními povinnostmi 

Právní základ zpracování 

Tyto činnosti zpracování osobních údajů jsou právně založeny na: 

❖ Uchazeči a doporučení 

Je oprávněným zájmem společnosti Edenred identifikovat potenciální budoucí kandidáty, jejichž profil 
pravděpodobně bude zajímat náboráře, a povzbudit je, aby se ucházeli o zveřejněné pracovní nabídky. 

❖ Externí kandidáti  

- Předsmluvní potřeby spojené s náborovým procesem (tj. ověření vhodnosti profilu s potřebami 

společnosti) znamenají zpracování vašich osobních údajů za účelem globální správy kroků žádostí a 

vyhodnocení žádosti. 

- Souhlas kandidáta s uchováváním osobních údajů po ukončení výběrového řízení za účelem 

kontaktování ohledně budoucích pracovních nabídek, které by ho mohly zajímat, a určit profily, které 

by mohly odpovídat kritériím hledaným pro budoucí zaměstnání. 

Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou přístupné oprávněným zaměstnancům Edenred CZ, např. zaměstnancům HR oddělení, 
kteří mají na starosti nábor a manažerům, na které se nábor vztahuje, každý z nich má vyhrazená přístupová 
práva podle rozsahu své potřeby. 

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nutné, a to následujícím 
společnostem spolu s jejich vlastními subdodavateli, výslovně oprávněnými společností Edenred CZ k poskytování 
služby: 

- Edenred SE, centrála společnosti Edenred, která poskytuje pomoc týkající se údržby, administrativní 

správy, autorizace, hromadného nakládání, odstranění a výkonu práv. 

- Workday Limited, poskytovatel řešení SaaS a Mercer EverBe, integrátor, zajišťující údržbu i 

technickou podporu 

- ConvictionsRH, podpora týmu HRIS Run při implementaci a údržbě EdenPeople a jeho budoucího 

vývoje 

- Everbe, podpora týmu HRIS Run při implementaci a údržbě EdenPeople a jeho budoucím vývoji. 

Předání osobních údajů 

Edenred CZ zajišťuje, že vaše osobní údaje shromážděné v rámci EdenPeople nebudou předány mimo Evropskou 
unii, pokud nebude přijato rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise (článek 45 GDPR) nebo pokud 



 

nebudou zavedena vhodná a přiměřená ochranná opatření zajišťující bezpečnost a ochranu vašich osobních 
údajů, v tomto případě standardní smluvní doložky (článek 46 GDPR). 

V rámci administrativní podpory poskytované společností Workday mohou být vaše data přenesena do USA (ve 
výjimečných situacích pro velmi specifický problém, kdy není možný přístup z Evropské země). 

Uchovávání osobních údajů 

❖ Uchazeči a doporučení 

Vaše osobní údaje jsou uchovávány společností Edenred CZ po dobu 3 měsíců od okamžiku registrace 

provedené náborovým týmem nebo doporučujícím zaměstnancem společnosti Edenred. Pokud se 

rozhodnete reagovat na nabídku, stanete se externím kandidátem. Budou tedy platit níže uvedené 

retenční doby. 

 

❖ Externí kandidáti  

Vaše externí údaje o kandidátech budou společností Edenred CZ uchovávány po dobu 2 let od data 

posledního podání žádosti v databázi životopisů, abyste mohli být znovu kontaktováni, pokud zjistíme 

nové nabídky, které by mohly odpovídat vašemu profilu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste si 

vytvořili účet kandidáta, budou údaje spojené s vaším účtem uchovávány společností Edenred CZ po 

dobu 2 let od posledního připojení k vašemu účtu kandidáta. Pokud vás přijme Edenred a byly jste 

zapojeni do kroku před přijetím, shromážděné osobní údaje pro tuto potřebu se uloží do vaší složky 

zaměstnance. 

 

Po dosažení těchto lhůt budou vaše osobní údaje definitivně vymazány. 

Výkon práv subjektu údajů 

V souladu s příslušným nařízením máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu a vymazání. Za 
určitých okolností a za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech máte také právo vznést námitku 
proti zpracování osobních údajů a právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. 

Tyto svá práva můžete uplatnit prostřednictvím formuláře https://www.edenred.cz/jak-podat-zadost. 

V případě jakéhokoli jiného typu žádostí nebo stížností můžete kontaktovat Data Protection Correspondenta 

zasláním e-mailu na adresu dpo-ercz@edenred.com.  

Také vám připomínáme, že můžete podat stížnost proti zpracování vašich osobních údajů u místního úřadu pro 

ochranu osobních údajů, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 

00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). 

****** 

Cookies 

❖ Cookies nezbytně nutné pro kariérní stránku Edenred: 

Níže uvedené soubory cookie umožňují, aby stránka kariéry Edenred fungovala optimálně a jsou zpracovávány 
společností Edenred CZ, jednající jako správce údajů. Můžete je odmítnout a smazat pomocí nastavení prohlížeče, 
avšak vaše uživatelské prostředí může být sníženo. 

Umístnění Jméno Cíl Uchování 

Workday PLAY_LANG Určuje vybraný jazyk Relace 

Workday PLAY_SESSION 
Zachová stavy uživatelů napříč požadavky 
stránek 

 Relace 

Workday TS01292a30 
Bezpečnostní cookie k ochraně webové 
infrastruktury před bezpečnostními útoky 

Relace  

Workday TimezoneOffset Nastaví časové pásmo Relace  

Workday Wday_vps_cookie Načtení relace vyrovnávací paměti cookie Relace  

https://www.edenred.cz/jak-podat-zadost
mailto:dpo-ercz@edenred.cz


 

Workday enableprivacytracking Identifikuje uzavření banneru cookie Relace  

Workday WorkdayLB_SAS 
Předává požadavky na jednu relaci na stejný 

server kvůli konzistenci služby 
Relace  

Workday TS01db906f 
Bezpečnostní cookie k ochraně webové 
infrastruktury před bezpečnostními útoky 

Relace  

  



 

EDENPEOPLE PRIVACY POLICY FOR EXTERNAL RECRUITMENT 

 

EdenPeople includes Edenred's new external recruitment module, its objective being to facilitate and harmonize 
the management of applications and potential future candidates. The external recruitment module is accessible 
to the following types of data subjects: 

❖ Prospects 
❖ Referrals 
❖ External candidates wishing to apply for a job offer published by Edenred 

As part of this activity, some of your personal data are processed by Edenred. The objective of this information 
notice is therefore to inform you about the personal data we collect in the context of the external recruitment 
module and how we use it.  

Identity of data controller 
Edenred CZ s.r.o., whose head office is located Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Prague 8, is the data controller 
of your personal data processed in EdenPeople. 

Categories of personal data collected 
Edenred CZ, as data controller, informs you that, through EdenPeople, depending on the categories below, it 
collects your personal data related to: 

❖ Prospects 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 

Your personal data may have been indirectly collected, manually, by Edenred through the following 
ways: LinkedIn profile, external Agencies Candidate, referred profile or former application for a job.  
 

❖ Referrals 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 

Your personal data have been indirectly collected by Edenred via the referral process, i.e. an Edenred 
employee has suggested your profile for an open position in our company. 

 

❖ External candidates 
- Your identity information (i.e. first name and last name, etc.) 
- Your contact information (i.e. personal email address and phone number, etc.) 
- Your professional life information (i.e. resume and experience level, etc.) 
- If you have created one, your account information (i.e. login, password and, if the case may be, job 

alerts) 
- Your candidate information (i.e. compensation requested, application status, etc.) 

Your personal data are directly collected through the application form, and during exchanges that may 
occur as part of the recruitment process. 

Purposes of the processing 
Your personal data is processed by Edenred CZ for the purposes of: 

❖ Prospects & Referrals management 
- Identification of potential future candidates 
- Encouraging applications for jobs in EdenPeople 

❖ External candidate management  
- Enable the successful completion of the recruitment process 
- Checking that the candidate's profile matches the expectations of the proposed position  



 

- Checking that the external candidate's profile matches the criteria sought for a future job (Candi-
date pool management) 

- Give visibility to candidates regarding the follow-up and history of their application process 
- Communicating to the candidates about job offers that may be of interest to them 
- Allow the successful completion of the hiring process 
- Ensure compliance of the hiring process with legal obligations 

 

Legal basis of the processing 
Those personal data processing activities are respectively legally grounded on: 

❖ Prospects & Referrals 

It is Edenred legitimate interest to identify potential future candidates whose profile is likely to be of 
interest to recruiters and to encourage them to apply for published job offers.  

❖ External candidates 

- The pre-contractual needs linked with the recruitment process (i.e. verification of the suitability of 

the profile with the company's needs) imply the processing of your personal data to globally man-

age the application’s steps, and the application’s evaluation.  

- The candidate's consent to the retention of personal data after the end of the selection procedure 
in order to be contacted about future job offers that may be of interest to them and to identify 
profiles that could match the criteria sought for a future job, because it allows to optimize the 
recruitment process. 

 
Recipients of the personal data 
Your personal data will be accessible to the authorized personnel of Edenred CZ, i.e. the Human Resources 
Department members in charge of recruitment and the managers to whom the offer is attached, each of them 
with dedicated access rights according to the scope of their need-to-know. 

Your personal data will not be disclosed to third parties except, as necessary, to the following companies, along 
with their own subcontractors, expressly authorized by Edenred CZ for the performance of the service provided: 

- Edenred SE, the Headquarter of Edenred, to provide assistance regarding maintenance, administration 
management, authorization, massloading, purge and exercice of rights. 

- Workday Limited, the SaaS solution provider and Mercer EverBe, the integrator, both ensuring the 
maintenance and technical support 

- ConvictionsRH, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople 
and its future evolutions 

- Everbe, supporting the HRIS Run team in the implementation and maintenance of EdenPeople and its 
future evolutions 

 
Transfer of the personal data 
Edenred CZ ensures that your personal data collected within the EdenPeople framework will not be transferred 
outside the European Union in the absence of an adequacy decision by the European Commission (article 45 of 
the GDPR) or the establishment of appropriate and adequate safeguards ensuring the security and protection of 
your personal data, in this case standard contractual clauses (article 46 of the GDPR).  

In the frame of administration support provided by Workday, your data might be transferred to the USA (in 
exceptional situations for a very specific issue when access from an European country is not possible).  

Retention of the personal data 
 

❖ Prospects & Referrals 
Your personal data are retained by Edenred CZ for 3 months from the time of the registration performed 
by the recruitment team or the Edenred employee referring. If you choose to candidate to an offer, you 
become an external candidate. The retention periods below will thus apply  

 



 

❖ External candidates 
Your external candidate information will be retained by Edenred CZ for 2 years from your last application 
date in a CV database, so that you can be recontacted if we identify new offers that could correspond 
to your profile. Please note that if you created a candidate account, the data linked to your account will 
be retained by Edenred CZ for 2 years from the last connection to your candidate account. If you are 
recruited by Edenred and that you are involved in the pre-hiring step, the collected personal data for 
this need will be saved in your employee file.  

Once these periods are reached, your personal data are definitively deleted. 

Exercise of rights for data subject 

In accordance with the applicable regulation, you are entitled to access to, rectify, and erase your data. Under 
certain circumstances and the conditions set forth in the applicable law, you also have a right to object to and 
obtain restriction of the data processing activity, and a right to data portability. 

You can exercise your rights via a form https://www.edenred.cz/jak-podat-zadost. 

For any other type of requests or complaints, you can contact the Data Protection Correspondent by sending an 
email to dpo-ercz@edenred.com.  
 
We also remind you that you can lodge a complaint about the processing of your personal data with your local 
personal data protection authority, such as the Office for Personal Data protection, which is located at Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Prague 7, tel .: 234 665 111 (switchboard). 

 

****** 

Cookies 

❖ Cookies strictly necessary for the Edenred career page: 
 

The cookies below enable Edenred career page to function optimally and are processed by Edenred CZ, acting 
as data controller. You can oppose and delete them using your browser settings, however your user experience 
may be degraded. 

 

Put in place by Name Objective Retention 

Workday PLAY_LANG Identifies selected language Session 

Workday PLAY_SESSION Preserves users states across page requests Session 

Workday TS01292a30 
Security cookie to protect the web infrastruc-
ture from security attacks 

Session 

Workday TimezoneOffset Sets timezone Session 

Workday Wday_vps_cookie Load balancer cookie for sticky session Session 

Workday enableprivacytracking Identies the closure of the cookie banner Session 

Workday WorkdayLB_SAS 
Forwards requests for a single session to the 

same server for consistency of service 
Session 

Workday TS01db906f 
Security cookie to protect the web infrastruc-
ture from security attacks 

Session 

 

 


