
Informace o ochraně osobních údajů 
Následující informace jsou určeny k tomu, aby vám poskytly přehled o zpracování vašich osobních 
údajů v rámci Leadership Quality Gates (LQG) v mezinárodních entitách a vašich právech na základě 
legislativy o ochraně osobních údajů. 

 

1. Proč jsou vaše osobní údaje zpracovány (účel zpracování) a na jakém právním základě? 

Osobní údaje jsou požadovány a zpracovávány pro výkon LQG a plnění souvisejících smluvních závazků. 
Údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními Evropského nařízení o ochraně osobních údajů 
(GDPR). Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů v rámci LQG je čl. 6 odst. 1 písm. b) 
GDPR. 

Cíle Leadership Quality Gates 

S LQG zavedla společnost Deutsche Telekom standardizovaný proces naplnění manažerských pozic ve 
dvou nejdůležitějších řídících skupinách. Interní a externí kandidáti musí absolvovat LQG. Proto jsou 
LQG součástí procesu podávání žádostí o (interní a externí) uchazeče, kteří se ucházejí o svou první 
výkonnou funkci. Cílem LQGs je zajistit kvalitu řízení v rámci společnosti na základě objektivního 
posouzení manažerských a vedoucích kompetencí na základě standardních požadavků. 

 

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovány? 

a) Personální oddělení DTAG shromažďuje a zpracovává následující údaje. Mohou být použity pro 
přípravu / provádění postupu LQG a pro účely zajištění kvality s přihlédnutím k příslušné 
dohodě s Radou zaměstnanců (WCA). 

• Obecné osobní údaje (jméno, datum narození, e-mailová adresa, pohlaví) 
• CV 
• Výsledek LQG (vhodný, vhodný s potřebou vývoje, nevhodný) 
• Zpráva o výsledku (včetně vyhodnocení kompetencí vedení a řízení pomocí 

kompetenčního modelu DTAG a oblastí rozvoje). 
 

b) Následující data mohou být předána jiným manažerům zajišťující nábor nebo HR BP v celé 
skupině během pozdějších aplikací: 

• Obecné osobní údaje (viz výše) 
• Výsledek LQG (vhodný, vhodný s potřebou vývoje, nevhodný) 
• Doba platnosti výsledků pozitivních procedur (obvykle 24 měsíců) nebo blokování 

procedur v případě negativních výsledků (obvykle 12 měsíců). 
 

c) Systematické průzkumy spokojenosti (průzkumy uživatelů) jsou prováděny za účelem zajištění 
a zlepšení kvality. Jsou-li tyto průzkumy koordinovány a prováděny v souladu s platnými 
předpisy a postupy pro ochranu osobních údajů skupiny a s příslušnými dohodami s radou 
zaměstnanců (WCA), mohou být pro účely průzkumů spokojenosti zákazníků použity 
následující údaje o uživateli: 

• Název 
• Emailová adresa 

 



3. Kdo získá přístup k mým údajům? 

V rámci společnosti Deutsche Telekom budou přístup k vašim údajům ta oddělení, která tyto údaje 
potřebují k plnění našich smluvních a právních povinností. Poskytovatelé služeb a zprostředkovatelé, 
kteří pro nás pracují, mohou mít k těmto datům také přístup pro výše uvedené účely. Pokud se tyto 
partnerské společnosti dostanou do kontaktu s osobními údaji našich zaměstnanců, jedná se o 
takzvané zpracování osobních údajů, které je výslovně upraveno platnými právními předpisy (§ 28 
GDPR). Společnost Deutsche Telekom zůstává i v tomto případě odpovědná za ochranu vašich dat. Při 
práci s vašimi daty musí partner neustále dodržovat naše pokyny. Abychom se ujistili, že tomu tak je, 
zavedli jsme přísná smluvní pravidla, včetně povinnosti dodržovat technická a organizační opatření. 
Našimi partnery jsou společnosti z následujících kategorií: poskytovatelé personálních služeb, 
poradenství a konzultace, poskytovatelé služeb pro implementaci diagnostických postupů způsobilosti. 

Obecné osobní údaje dostávají tyto strany (viz 2a, s přihlédnutím k příslušné dohodě Rady 
zaměstnanců (WCA)):  

• Deutsche Telekom Services Europe (DTSE) pro organizaci LQG 
• Globální kompetenční centrum DT AG pro rozvoj lidských zdrojů (GCC HRD) s cílem zmírnit a 

převzít odpovědnost za produkty (interní) a případně externí poskytovatele GCC HRD využívá 
k moderování 

• Strana zadávající postup a HR BP 
• Pozorovatelé z DTAG  
• v případě potřeby místní rada zaměstnanců (WC) 
• V případě potřeby (při pozdějších žádostech) další nájemní manažeři ve skupině, které žadatel 

zašle v době platnosti LQG, a HR BP. 

Výsledky LQG, včetně doby platnosti nebo trvání procedurálního zámku, obdrží následující strany (s 
přihlédnutím k příslušné dohodě Rady zaměstnanců (WCA): 

• Účastník řízení 
• V případě potřeby najměte HR BP a WC 
• DTSE Dispečink a CC HRD za účelem správy a ukládání dat 
• GCC HRD pro účely zajištění kvality 
• Případně další manažeři a HR BP v rámci skupiny (viz bod 2b) 

Zpráva o výsledku vytvořená moderátorem obdrží následující strany (s ohledem na příslušnou WCA): 

• Účastník řízení 
• V případě potřeby najměte HR BP 
• DTSE Dispečink a CC HRD za účelem správy a ukládání dat 

 

4. Jak dlouho budou data uložena? 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány, pokud je to nezbytné pro plnění našich smluvních 
a právních závazků. 

Vaše osobní údaje a výsledková zpráva jsou uloženy v GCC HRD v souladu s platnými předpisy o ochraně 
osobních údajů. Po uplynutí 24 měsíců jsou automaticky vymazány. Zpráva o výsledku se automaticky 
smaže nejpozději po uplynutí 6 měsíců. 

 



5. Jsou údaje předávány třetí zemi? 

Vaše údaje budou v zásadě zpracovávány v Německu a dalších evropských zemích. 

Pokud jsou ve výjimečných případech Vaše údaje zpracovávány i v zemích mimo Evropskou unii (tj. v 
tzv. třetích zemích), je to přípustné, pokud Evropská komise rozhodla, že třetí země zajišťuje 
odpovídající úroveň ochrany (článek 45 GDPR). Pokud Komise takové rozhodnutí neučiní, může 
společnost Deutsche Telekom nebo poskytovatel služeb převést osobní údaje do třetí země pouze 
tehdy, jsou-li poskytnuty odpovídající záruky pro odpovídající úroveň ochrany. Společnost Deutsche 
Telekom používá standardní ustanovení o ochraně dat uznaná Evropskou komisí jako záruku a naše 
závazné zásady ochrany osobních údajů pro přenos dat v rámci skupiny. Oba můžete najít na adrese: 
www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/news/laws-and-
corporate-rules-443956     

 

6. Jaká práva na ochranu údajů mám? 

a) právo požadovat informace (o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelech 
zpracování, příjemcích údajů, předpokládané době skladování); 

b) právo požadovat opravu nebo doplnění nepřesných nebo neúplných údajů; 
c) právo kdykoli odvolat souhlas s účinkem do budoucna; 
d) právo vznést námitky v případě zpracování údajů z důvodu oprávněných zájmů; 
e) právo požadovat vymazání údajů za předpokladu, že 

• údaje již nejsou pro zamýšlený účel a / nebo nezákonně zpracovávány, nebo 
• odejmete souhlas (pokud neexistuje jiný právní důvod pro zpracování), nebo 
• v případě zpracování údajů z důvodu oprávněných zájmů vznesete námitky proti 

zpracování a neexistují převažující oprávněné zájmy pro zpracování, nebo 
• data byla neoprávněně zpracována, nebo 
• osobní údaje musí být vymazány, aby byla dodržena zákonná povinnost; 

f) právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování údajů tam, kde není možné vymazat 
údaje podle písmene e) nebo je-li zpochybněna povinnost výmazu; 

g) právo na přenositelnost údajů v souladu s podmínkami čl. 1 písm. 20 GDPR; 
h) právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu údajů týkající se zpracování údajů. 

 

7. Je pro mě povinnost poskytnout údaje? 

Jako součást LQG musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nezbytné pro výkon LQG a plnění 
souvisejících smluvních závazků, nebo které jsme povinni shromažďovat. 

 

8. Kdo je zodpovědný za zpracování dat a koho mohu kontaktovat? 

Společnost Deutsche Telekom, se kterou máte pracovní smlouvu nebo na kterou se ucházíte, je 
zodpovědná za data. 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů v rámci AC a DC, kontaktujte Alexandru Mies 
z GCC HRD: FMB Eignungsdiagnostik@telekom.de 

Data Privacy Officer ve společnosti Deutsche Telekom AG je Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 
140, 53113 Bonn. 

http://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/news/laws-and-corporate-rules-443956
http://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/news/laws-and-corporate-rules-443956
mailto:FMB%20Eignungsdiagnostik@telekom.de


Příslušného pracovníka pro ochranu osobních údajů naleznete zde:  

https://drc.telekom.de/en/privacy/themen/privacy-contacts/171444 

https://drc.telekom.de/en/privacy/themen/privacy-contacts/171444

