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Úvod k Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Přečtěte si prosím následující Prohlášení o ochraně osobních údajů („Prohlášení”), abyste 

mohli pokračovat. Toto Prohlášení popisuje, jak a proč Váš Zaměstnavatel a společnost SHL 

shromažďují Vaše osobní údaje. Jakékoli vymezené pojmy, které nejsou definovány na této 

stránce, naleznete v definicích obsažených v tomto Prohlášení.  

Přečtěte si prosím pozorně Prohlášení v plném znění.  

[  ] Prohlašuji, že jsem si toto Prohlášení přečetl/a a porozuměl/a mu.  

 [  ] Souhlasím s tím, aby mě společnost SHL kontaktovala, také prostřednictvím e-mailu, za účelem 

účasti v budoucích zkušebních testech, průzkumech a poskytnutí dalších informací týkajících se 

hodnocení. 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto Prohlášení, podívejte se prosím na stránku s často 

kladenými dotazy. 

  

https://myassessment.ondemand.shl.com/FAQComplete.aspx?New=ZmFsc2U~
https://myassessment.ondemand.shl.com/FAQComplete.aspx?New=ZmFsc2U~
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Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Toto Prohlášení bylo naposledy aktualizováno dne 14. května 2018. 

 

1 Kdo jsme 

Toto Prohlášení popisuje jak; 

(1) Váš Zaměstnavatel/potenciální nový Zaměstnavatel („Zaměstnavatel”); a 

(2) SHL Group Limited of The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey KT7 0NE, Anglie 

(společně SHL nebo my nebo nás/nám) 

v tomto pořadí, používají Vaše údaje shromážděné prostřednictvím tohoto online Hodnocení.  

SHL bude zpracovávat a shromažďovat údaje, které se Vás týkají, když vypracujete hodnocení 

společnosti SHL („Hodnocení”) v souladu s tímto Prohlášením. Některé údaje jsou („osobní údaje”), 

osobní údaje, které se Vás týkají nebo podle kterých je možné Vás identifikovat. 

Toto Prohlášení se rovněž vztahuje na nás a naši přidruženou skupinu společností, kde jsme 

správcem údajů. Každá společnost skupiny je správcem údajů a je uvedena zde.  

Toto Prohlášení popisuje způsob, jakým Zaměstnavatel a SHL používají Vaše údaje: jaké údaje jsou 

shromažďovány, jak jsou shromažďovány, jak jsou používány, proč jsou používány, s kým 

jsou sdíleny a práva, na něž budete mít nárok. 

Oddíl 2 (Zaměstnavatel jako Správce Údajů) poskytuje další informace ohledně zpracovávání Vašich 

osobních údajů Zaměstnavatelem jakožto správcem údajů. 

Oddíl 3 (SHL jako Správce Údajů) popisuje zpracovávání Vašich osobních údajů společností SHL 

pro naše vlastní účely jakožto správce údajů. 

Oddíl 4 (Zaměstnavatel a SHL jako Správce Údajů) poskytuje doplňující informace o tom, s kým SHL 

a Zaměstnavatel Vaše údaje sdílejí a přehled Vašich práv podle zákona o ochraně osobních 

údajů. 

 

2 Zaměstnavatel jako Správce Údajů  

SHL shromažďuje Vaše osobní údaje jménem Vašeho Zaměstnavatele. Máte-li dotaz týkající se 

totožnosti Zaměstnavatele, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO, Data 

Protection Officer) společnosti SHL na adrese dpo@shl.com nebo využijte kontaktní údaje uvedené na 

konci tohoto Prohlášení  

Zaměstnavatel bude správcem údajů, pokud jde o Vaše osobní údaje, a tento Zaměstnavatel 

rozhodne, jaké údaje jsou shromážděny, za jakým účelem jsou shromážděny a s kým jsou sdíleny.  

Budete moci uplatnit svá práva přímo vůči Zaměstnavateli v souvislosti s těmito osobními údaji (další 

informace naleznete v oddíle 4 (Zaměstnavatel a SHL jako Správce Údajů)).  

Shromažďované údaje  

Jménem Zaměstnavatele shromažďujeme a zpracováváme kategorie údajů uvedených níže. 

Kategorie údajů, které jsou o Vás shromažďovány, se liší v závislosti na typu Hodnocení a pokynech, 

které od Zaměstnavatele obdržíme. Ne všechny kategorie údajů uvedených níže musí být o Vás 

shromažďovány. Budete-li potřebovat další informace, pokud jde o rozsah údajů, které jsou 

shromažďovány, měli byste se obrátit přímo na Zaměstnavatele.  

Jaké údaje shromažďujeme 

Údaje, které nám Vy a Zaměstnavatel poskytnete při vypracování Hodnocení, včetně: 

https://www.shl.com/en/global-offices/
mailto:dpo@shl.com
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i. „Údajů Uchazečů”, které zahrnují Vaše: 

 jméno;  

 e-mailovou adresu; a 

 přihlašovací údaje k účtu. 

ii. „Údajů Hodnocení”, které představují Vaše odpovědi na otázky Hodnocení. 

Pomocí Údajů Uchazečů a Údajů Hodnocení vytváříme „Údaje Výsledků”, které zahrnují výsledky 

Vašeho Hodnocení. 

Dále budeme shromažďovat informace, pokud nám byly poskytnuty Vaším Zaměstnavatelem 

(„Údaje poskytnuté Zaměstnavatelem”). V rozsahu poskytnutém Vaším Zaměstnavatelem to bude 

zahrnovat: 

 informace z Vašeho životopisu (včetně Vaší pracovní historie, dosaženého vzdělání, 

dovedností, jazyků a zájmů);  

 podrobné informace o pozici, kterou zastáváte nebo o kterou se ucházíte; 

 hodnocení výkonnosti provedené Vaším manažerem; 

 potvrzení o tom, zda jste byli najati; a 

 hodnocení pracovního výkonu. 

Jak s údaji nakládáme 

Vaše Údaje Uchazečů, Údaje Hodnocení, Údaje Výsledků a Údaje poskytnuté Zaměstnavatelem 

(pokud byly poskytnuty) používáme jménem Zaměstnavatele k tomu, abychom: 

1. Vás požádali o vypracování Hodnocení jménem Zaměstnavatele; 

2. použili Údaje Výsledků k sestavení zprávy, která bude předána oprávněným zástupcům 

Zaměstnavatele („Zpráva o Hodnocení”).  

3. Vám poskytli, na pokyn Zaměstnavatele, Zprávu o Hodnocení;  

4. poskytovali naše služby Zaměstnavateli;  

5. na pokyn Zaměstnavatele porovnali Vaše Údaje Uchazečů, Údaje Hodnocení, Údaje 

Výsledků a Údaje poskytnuté Zaměstnavatelem (pokud byly poskytnuty) s anonymizovanými 

Srovnávacími Údaji (jak jsou definovány níže), abychom Zaměstnavateli poskytli služby 

analýzy talentů (talent analytics) a Zaměstnavatel tak mohl pochopit, jak jsou Vaše osobní 

údaje srovnatelné s trhem v oblasti pozice, kterou zastáváte nebo o kterou se ucházíte; a 

6. řídili a vykonávali naše služby. 

Proč jsou tyto údaje shromažďovány a jak dlouho je uchováváme 

Vaše Údaje Uchazečů, Údaje Hodnocení, Údaje Výsledků spolu s Údaji poskytnutými 

Zaměstnavatelem uchováváme a zpracováváme v souladu s pokyny Zaměstnavatele. Důvody, proč 

Zaměstnavatel shromažďuje Vaše osobní údaje budou různé, ale zpravidla nám Zaměstnavatel 

dá pokyn ke zpracování Vašich osobních údajů, protože existuje jeden nebo více z následujících 

oprávněných zájmů:  

I. posoudit Vaši vhodnost pro pozici, o kterou se ucházíte;  

II. provádět analýzu typického profilu, který si pozice vyžaduje;  

III. zhodnotit Vaše možnosti profesního postupu nebo potřeby rozvoje.  

tvoří součást celkového náborového/rozvojového/kariérního procesu. Zaměstnavatel nám 

rovněž může dát pokyn ke zpracování Vašich osobních údajů, protože jste k tomu poskytli 

souhlas, nebo pokud je to nezbytné na základě odůvodněné žádosti donucovacího nebo 
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regulačního orgánu, subjektu nebo agentury, nebo pro účely obhajoby právních nároků 

jménem Zaměstnavatele.  

Vaše osobní údaje budeme uchovávat jménem Zaměstnavatele v souladu s pokyny 

Zaměstnavatele. Doba uchovávání Vašich osobních údajů, která nám byla nařízena, se liší v 

závislosti na Zaměstnavateli. Vaše osobní údaje nevymažeme, pokud jsou relevantní pro 

vyšetřování nebo spor. Zůstanou uloženy, dokud se tyto záležitosti zcela nevyřeší. 

Budete-li potřebovat více informací k tomuto oddílu, měli byste se obrátit přímo na Zaměstnavatele. 

Sdílení údajů  

Vaše osobní údaje zpracovávané jménem Zaměstnavatele budeme sdílet pouze se 

Zaměstnavatelem a v souladu s pokyny Zaměstnavatele. Zaměstnavatel může sdílet Vaše osobní 

údaje s dalšími třetími stranami, včetně společností skupiny a stranami uvedenými v oddíle 4. Měli 

byste se obrátit na Zaměstnavatele pro více informací o tom, s kým jsou Vaše osobní údaje sdíleny. 

3 SHL jako Správce Údajů 

Když vypracujete Hodnocení, shromáždíme osobní údaje o Vás pro níže uvedené účely. Budeme 

správcem údajů ve vztahu k těmto údajům a budeme zodpovědni za Vaše osobní údaje včetně účelu, 

pro který jsou Vaše údaje shromažďovány a používány.  

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich údajů společností SHL jakožto správce údajů, 

můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnosti SHL na adrese 

dpo@shl.com nebo využijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto Prohlášení 

Jaké údaje shromažďujeme  

1. Údaje, které nám Vy nebo Zaměstnavatel poskytnete při vypracování Hodnocení: včetně 

Vašich Údajů Uchazečů, Údajů Hodnocení a Vašich Údajů Výsledků a Vašich Údajů 

poskytnutých Zaměstnavatelem (pokud byly Zaměstnavatelem poskytnuty). 

 

2. NEPOVINNÉ VÝZKUMNÉ OTÁZKY - Na začátku Hodnocení Vás požádáme, abyste 

odpověděli na soubor nepovinných demografických výzkumných otázek („Údaje 

Výzkumu”).  Některé z těchto shromážděných demografických údajů budou citlivé 

povahy a budou klasifikovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, proto nám budete 

muset poskytnout svůj souhlas se zpracováním těchto údajů v průběhu Hodnocení.  

Poskytnutí těchto informací je zcela dobrovolné – pokud nechcete na otázku odpovědět, 

jednoduše zvolte možnost „Upřednostňuji neodpovídat”.  Pokud se rozhodnete na tyto otázky 

neodpovídat, nebude to překážkou k vypracování Hodnocení nebo to nijak neovlivní výsledky 

Hodnocení. Vaše Údaje Výzkumu uložíme ve formátu zbaveném identifikačních znaků a 

budeme je používat pouze v anonymizované podobě pro výzkumné účely, jak je podrobněji 

uvedeno níže. Vaše Údaje Výzkumu NEBUDOU poskytnuty Zaměstnavateli. V otázkách Vás 

žádáme o poskytnutí určitých druhů demografických informací k výzkumným účelům, mezi 

něž patří: 

 

 pohlaví,  

 věk, 

 mateřský jazyk, 

 země původu, 

 země bydliště, 

 nejvyšší dosažená kvalifikace,  

 nejvyšší dosažená kvalifikace, kterou se snažíte získat, 

 úroveň pracovního zařazení v současném zaměstnání, 

 počet let profesních zkušeností a 

mailto:dpo@shl.com
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 obchodní funkce a průmyslový segment, ve kterém v současné době pracujete. 

 etnická příslušnost. 

 

3. Technické informace související se systémy, které jste použili k vypracování Hodnocení, 

včetně: 

 

 typů prohlížečů, 

 operačních systémů, 

 IP adres, 

 údajů o datu / čase. 

 

4. Rovněž shromažďujeme Vaši zemi bydliště (Údaje o zemi bydliště). 

Jak údaje používáme 

Anonymizujeme kombinaci Vašich Údajů Hodnocení, Údajů Výsledků, Údajů poskytnutých 

Zaměstnavatelem (pokud poskytnuty) a Údajů Výzkumu pro naše vlastní účely. Po provedení 

anonymizace použijeme tyto údaje k následujícím účelům: 

1. zajištění, že naše Hodnocení zůstávají spravedlivá, nestranná a předcházejí nespravedlivé 

diskriminaci; 

2. další vývoj a zkvalitňování služeb a hodnocení, která nabízíme; a 

3. vytváření souhrnných srovnávacích měřítek rozdílů pozorovaných v daném odvětví u různých 

skupin, v pracovních místech a odvětvích (Srovnávací Údaje), která se použijí pro výše 

uvedené účely. 

Pouze pokud jste nám poskytli svůj výslovný souhlas, použijeme Vaše jméno a e-mailovou adresu 

pro naše vlastní účely k tomu, abychom vás požádali : 

1. o účast v budoucích zkušebních testech a průzkumech; a  

2. o poskytnutí dalších informací týkajících se hodnocení na podporu našeho výzkumu a 

rozvíjení procesů hodnocení. 

Vaše Technické informace využíváme především k tomu, abychom Vám nebo Zaměstnavateli 

poskytli podporu služeb. Používáme je také pro naše vlastní účely, které zahrnují identifikaci 

problémů s hodnocením a Vaši zkušenost s hodnocením. 

Shromažďujeme Vaše Údaje o zemi bydliště, protože máme oprávněný zájem dodržovat právní 

předpisy, které se vztahují na skupinu SHL, zvláště zákon USA o obchodních sankcích. .  

Proč údaje používáme 

Anonymizujeme Vaše Údaje Hodnocení, Vaše Údaje Výsledků, Vaše Údaje poskytnuté 

Zaměstnavatelem, Údaje Výzkumu a Údaje Uchazečů , protože máme oprávněný zájem vytvářet 

Srovnávací Údaje pro účely dalšího vývoje a zkvalitňování našich služeb. 

Vaše Technické informace používáme, protože poskytujeme technickou podporu Zaměstnavateli, 

stejně jako jednotlivcům, kteří se na nás obracejí prostřednictvím formuláře internetové podpory. 

Máme také oprávněný obchodní zájem pochopit, jak se získává přístup k našim hodnocením, jak se 

používají, a s jakými problémy se uživatelé potýkají na celé řadě různých zařízení.  

Budete-li potřebovat další informace týkající se našich oprávněných zájmů, které se vztahují na Vaše 

osobní údaje, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnosti SHL na 

adrese dpo@shl.com nebo využijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto Prohlášení 

mailto:dpo@shl.com
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Pokud je to nezbytné, budeme Vaše osobní údaje rovněž zpracovávat na základě odůvodněné 

žádosti donucovacího nebo regulačního orgánu, subjektu nebo agentury, nebo pro účely obhajoby 

právních nároků vůči nám.  

Jak dlouho údaje uchováváme 

Vaše Údaje Hodnocení, Údaje Výsledků, Údaje poskytnuté Zaměstnavatelem, Údaje Uchazečů a 

Údaje Výzkumu uchováváme pro naše vlastní účely ve formátu zbaveném identifikačních znaků po 

dobu maximálně sedmi let.  Vaše osobní údaje nevymažeme, pokud jsou relevantní pro vyšetřování 

nebo spor. Zůstanou uloženy, dokud se tyto záležitosti zcela nevyřeší. 

Vaše Technické informace a Údaje o zemi bydliště uchováváme po dobu sedmi let. 

Kde budeme uchovávat Vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje uchováváme v datových centrech nacházejících se ve Spojeném království.  

Vaše osobní údaje budou předány do Spojených států nebo Indie, kde bude mít přístup k těmto 

osobním údajům za účelem poskytování služeb omezený počet pracovníků našich kanceláří v USA a 

v Indii, jakož i našich důvěryhodných dodavatelů a poskytovatelů služeb třetích stran. Vzhledem k 

tomu, že USA a Indie nemají právní předpisy o ochraně osobních údajů  rovnocenné právním 

předpisům platným v EHP, existuje Vnitroskupinová dohoda, která je podepsána všemi přidruženými 

společnostmi SHL a zahrnuje standardní smluvní doložky (SCCs) Evropské unie (EU), které byly 

schváleny orgány EU pro ochranu údajů pro předávání údajů mimo EHP, a naši dodavatelé a 

poskytovatelé služeb třetích stran jsou rovněž povinni podepsat SCCs v souladu s článkem 46 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Všechny přidružené společnosti SHL mají zavedeny 

stejné technické, fyzické a administrativní bezpečnostní kontroly a jsou povinny dodržovat naše 

zásady a postupy ochrany údajů, platné právní předpisy, které upravují shromažďování a použití 

osobních údajů.  

Rádi Vám poskytneme kopie regulátorem schválených SCCs, které si můžete vyžádat od pověřence 

pro ochranu osobních údajů (DPO) společnosti SHL na adrese dpo@shl.com nebo využijte kontaktní 

údaje uvedené na konci tohoto Prohlášení 

Kdy budeme osobní údaje sdílet  

Okolnosti, za kterých budeme Vaše údaje sdílet s třetími stranami, jsou uvedeny níže:  

 Kombinaci Vašich Údajů Hodnocení, Údajů Výsledků, Údajů poskytnutých Zaměstnavatelem 

a Údajů Výzkumu budeme sdílet v rámci společností naší skupiny, kde jsme povinni 

poskytovat údržbu a podpůrné služby, a abychom mohli nadále zlepšovat služby, které 

poskytujeme napříč skupinou.  

 

 Vaše údaje budeme rovněž sdílet s našimi důvěryhodnými poskytovateli služeb třetích stran, 

včetně našeho poskytovatele nástroje průzkumu, poskytovatele bezpečnosti IT a 

poskytovatele platformy cloud hostingu. Naši poskytovatelé služeb budou muset splňovat 

naše standardy týkající se zpracování údajů a bezpečnosti. 

 

4 Zaměstnavatel a SHL jako Správce Údajů 

Sdílení údajů 

Zaměstnavatel a SHL jakožto správci údajů budou sdílet Vaše údaje s následujícími třetími 

stranami za okolností níže uvedených:  

 

mailto:dpo@shl.com
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 diskutujeme-li o prodeji nebo převodu části nebo celého našeho podnikání, budou osobní 

údaje předány případným kupujícím za vhodných podmínek ohledně důvěrnosti; 

 

 dojde-li k reorganizaci nebo prodeji, osobní údaje budou předány kupujícímu, který bude 

schopen Vám i nadále poskytovat služby; 

 

 je-li to vyžadováno právními předpisy, nebo na základě jakéhokoli regulačního kodexu či 

postupu, jímž se řídíme, nebo budeme-li o to požádáni jakýmkoli veřejným nebo regulačním 

orgánem - například policií; 

 

 v případě obhajoby právního nároku budou Vaše osobní údaje předány podle požadavků v 

souvislosti s obhajobou takového nároku. 

 

Práva subjektů údajů 

Práva, která nad svými osobními údaji máte a jak je můžete použít, jsou uvedena níže. Tato práva 

jsou předmětem výjimek v použitelných právních předpisech a budou se vztahovat pouze na určité 

typy údajů nebo zpracování.  Jak je popsáno výše, Zaměstnavatel bude správcem údajů, takže byste 

se měli obrátit přímo na něj, chcete-li uplatnit své právo na údaje, pro které je správcem údajů.  

U osobních údajů, pro které jsme my správcem údajů, můžete tato práva uplatnit kontaktováním 

pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnosti SHL na adrese dpo@shl.com nebo 

využijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto Prohlášení 

1. Právo na odvolání souhlasu: Všude tam, kde jsme my nebo Zaměstnavatel získali souhlas 

pro některé ze způsobů, jakými používáme Vaše údaje, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, 

a to kontaktováním Zaměstnavatele nebo pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) 

společnosti SHL na adrese dpo@shl.com nebo využijte kontaktní údaje uvedené na konci 

tohoto Prohlášení 

2. Můžete nás požádat, abychom potvrdili, zda Vaše údaje zpracováváme, a pokud tomu tak je, 

můžete požádat o přístup k těmto údajům, jakož i o další podrobné informace, včetně 

vysvětlení, proč jsou Vaše údaje používány a za jakým účelem.     

3. Můžete požádat o opravu osobních údajů, které uchováváme my a Zaměstnavatel, pokud 

jsou nesprávné. 

4. Můžete nás a Zaměstnavatele požádat o vymazání některých svých údajů. 

5. Můžete nás a Zaměstnavatele požádat o to, abychom omezili, jak Vaše osobní údaje 

používáme. 

6. Můžete nás a Zaměstnavatele požádat o to, abychom Vám pomohli přesunout určité osobní 

údaje do jiných společností. Máte právo požádat nás nebo Zaměstnavatele, abychom Vám 

pomohli a poskytli Vaše osobní údaje jiné společnosti ve strojově čitelném formátu. 

7. Můžete nás a Zaměstnavatele požádat o to, abychom přestali Vaše osobní údaje používat, 

ale pouze v určitých případech. To se vztahuje na případy, kdy zpracováváme Vaše osobní 

údaje na základě oprávněného zájmu (nebo takového zájmu třetí strany) a můžete vznést 

námitky proti zpracování z tohoto důvodu.  Nicméně budeme mít právo pokračovat ve 

zpracovávání Vašich údajů na základě našich závažných oprávněných zájmů. 

mailto:dpo@shl.com
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Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru. Jestliže jsme správcem údajů my, můžete se obrátit 

na úřad komisaře Spojeného království; nebo na místní regulační orgán ochrany osobních údajů ve 

Vaší jurisdikci. 

Jestliže je Zaměstnavatel správcem údajů, můžete se obrátit na regulační orgán v místě, kde má 

Zaměstnavatel sídlo.  

Otázky nebo stížnosti 

Otázky ohledně výsledků Vašeho hodnocení nebo ohledně využití Vašich osobních údajů 

Zaměstnavatelem musíte zasílat přímo Zaměstnavateli, na jehož žádost hodnocení podstupujete. 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto Prohlášení, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu 

osobních údajů (DPO) společnosti SHL na adrese dpo@shl.com nebo využijte kontaktní údaje 

uvedené na konci tohoto Prohlášení. 

Změny v Prohlášení 

Toto Prohlášení bude čas od času změněno. Pokud dojde k důležité změně v tomto Prohlášení 

(údaje, které shromažďujeme, jak nebo proč je používáme), poskytneme Vám nápadný odkaz, a to na 

dostatečně dlouhou dobu následující po změně. 

Pokud byste chtěli získat přístup k předchozím verzím tohoto Prohlášení, kontaktujte prosím 

pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnosti SHL na adrese dpo@shl.com nebo 

využijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto Prohlášení 

Ostatní zásady 

Bezpečnost 

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Zavedli jsme fyzická, technická a 

administrativní opatření, jejichž cílem je chránit Vaše údaje před neoprávněným přístupem nebo 

použitím. Více informací o zavedených bezpečnostních opatřeních naleznete v naší: Bezpečnostní 

politice. 

Sankce 

Produkty a služby společnosti SHL podléhají sankcím podle práva USA. V důsledku toho, zakázané 

osoby nebo jedinci nacházející se v určitých zemích (Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie), 

nejsou oprávněni podstoupit hodnocení v našich systémech. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím 

kontaktujte na adrese dataquestions@shl.com . 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SHL: 

E-mail: dpo@shl.com 

Poštovní adresa: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, SHL Group Ltd, The Pavilion, 1 Atwell 

Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 0NE, Anglie. 
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