PROHLÁŠENÍ O KOREKTNÍM ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Úvod
Společnost Molson Coors Brewing Company a naše přidružené společnosti
(„Molson Coors“, „my“, „naše“ nebo „nám“) mají v držení a zpracovávají údaje
o všech žadatelích a kandidátech na pohovory v souvislosti s potencionálním
pracovním vztahem („vy“ nebo „vaše“).
K vašim právům na ochranu osobních údajů a svým právním závazkům
přistupujeme velmi zodpovědně. S vašimi osobními údaji se bude nakládat
bezpečným a důvěrným způsobem a pouze tak, jak je stanoveno níže.
Následující prohlášení o korektním zpracování údajů popisuje kategorie osobních
údajů, které můžeme zpracovávat, jak lze vaše osobní údaje zpracovávat a jak je po
dobu trvání našeho vztahu vůči vám chráněna vaše bezpečnost. Účelem prohlášení
je, abychom dodrželi své závazky a poskytli vám informace o tom, jak společnost
Molson Coors zpracovává vaše osobní údaje v souladu se zákony o ochraně
osobních údajů. Netvoří součást žádné smlouvy o zaměstnání ani najmutí.
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo se
domníváte, že byla vaše práva na ochranu osobních údajů porušena, obraťte se na
adresu dataprotection@molsoncoors.com. Pokud jste si vědomi neoprávněného
zveřejnění údajů, oznamte to na adresu dataprotection@molsoncoors.com a získáte
pokyny týkající se relevantních informačních povinností.
Správcem vašich osobních údajů bude odpovídající přidružená společnost
společnosti Molson Coors, u které jste požádali o pracovní pozici. Kontaktní údaje
této společnosti Molson Coors budou zaslány na odpovídající webovou stránku,
pomocí které jste o pozici požádali, nebo si můžete kompletní kontaktní údaje
vyžádat na adrese dataprotection@molsoncoors.com.
Zpracování osobních údajů
Společnost Molson Coors shromažďuje vaše osobní údaje k účelům popsaným
v tomto Prohlášení o korektním zpracování údajů. Jako osobní údaje se označují
jakékoli informace popisující nebo vztahující se k osobě, která byla identifikována
nebo je možné ji identifikovat. Osoba, kterou je možné identifikovat, je taková, jejíž
identifikaci lze provést přímo nebo nepřímo zejména prostřednictvím odkazu na
identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, identifikátor online
nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou,
duševní, ekonomickou, kulturní či sociální identitu dané osoby.
Jaké údaje zpracováváme?
Osobní údaje
Můžeme shromažďovat různé typy osobních údajů o vás k účelům popsaným
v tomto Prohlášení o korektním zpracování údajů, včetně následujících:
•

Údaje týkající se personálu: váš titul, křestní jméno, prostřední jméno (jména)
a příjmení, datum narození, preferované jméno, jakákoli další jména, pohlaví,

národnost, druhá národnost, datum narození, věk, soukromé kontaktní údaje
(např. adresa, telefonní číslo, e-mail), číslo průkazu totožnosti, údaje týkající
se pobytu a pracovního povolení, ovládané jazyky;
•

Údaje týkající se možného zaměstnání u společnosti Molson Coors: pracovní
kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mail), místo zaměstnání,
výchozí pracovní doba, výchozí jazyk, místní časové pásmo a měna, váš
pracovní životopis, název a popis vaší pracovní pozice, pracovní doba
a vzorce, zda se jedná o plný nebo částečný úvazek; reference; důvod
jakékoli změny pracovní pozice a datum změny;

•

Údaje o výběrovém řízení: kvalifikace, reference, životopis a žádost, údaje
o pohovoru a hodnocení, informace týkající se prověření a ověření;

•

Regulační údaje: záznamy o vaší registraci u jakéhokoli relevantního
regulačního úřadu, váš regulovaný stav a jakékoli regulační reference; a

•

Údaje o odměnách a výhodách: informace o vašich odměnách (včetně
relevantních informací o platu, plánech úlev, bonusů a odměn za zásluhy),
číslo sociálního pojištění a daňové informace.

Určité doplňující informace je možné shromažďovat v případě, kdy je to nezbytné
a umožňují to místní platné zákony.
Zvláštní kategorie osobních údajů
V rozsahu povoleném platnými zákony může také společnost Molson Coors
shromažďovat a zpracovávat omezené množství osobních údajů spadajících do
zvláštních kategorií, které se někdy označují jako „citlivé osobní údaje“. Toto
označení zahrnuje informace vztahující se k záležitostem, jako jsou rasový či etnický
původ, náboženská přesvědčení, fyzické či duševní zdraví (včetně údajů o léčení či
zásazích), určité informace týkající se mateřství/adopce, členství v odborech,
sexuální orientace, informace ohledně sexuálního života, biometrické údaje,
genetické údaje, záznamy v trestním rejstříku a informace týkající se trestných činů
nebo soudních řízení.
Jak společnost Molson Coors údaje shromažďuje?
Společnost Molson Coors vaše osobní údaje shromažďuje a zaznamenává z celé
řady zdrojů, především však přímo od vás. Tyto informace budete obvykle
poskytovat přímo odpovídajícímu náborovému manažerovi nebo kontaktnímu
pracovníkovi personálního oddělení či je zadávat do našich systémů (například
během procesu výběrového řízení, vaší účasti na personálních procesech, v emailech, které odešlete nebo prostřednictvím verbálních informací, které mohou být
zaznamenány).
Můžeme rovněž získávat určité informace od třetích stran, například reference od
předchozího zaměstnavatele nebo v případech, kdy angažujeme třetí stranu za
účelem provedení kontroly vzdělání/zkušeností (kde to povolují platné zákony).

Za určitých okolností lze údaje shromažďovat nepřímo prostřednictvím sledujících
zařízení nebo jiných prostředků (například z kamerového systému), pokud to
povolují platné zákony a v rozsahu, který případně povolují. Za těchto okolností
může údaje shromažďovat společnost Molson Coors nebo poskytovatel příslušné
služby z řad třetích stran. K tomuto typu údajů se obecně rutinně nepřistupuje, ale
přístup je možný. K přístupu může dojít například v situacích, kdy společnost
Molson Coors prošetřuje možná porušení zásad společnosti Molson Coors, jako
například těch, které se vztahují obecně k chování zaměstnanců. K častějšímu
přístupu k takovým údajům může docházet, ale pouze pokud to platné zákony
umožňují a v rozsahu, v jakém to umožňují.
V případě, kdy vás požádáme, abyste nám na povinné bázi poskytli osobní údaje,
budeme vás o tom informovat v okamžiku jejich získání a v případě, že se určité
informace vyžadují na základě smlouvy nebo nařízení, to bude uvedeno. Pokud
určité povinné informace neposkytnete, bude to znamenat, že nemůžeme provádět
určité personální procesy. V některých případech to může znamenat, že vás
nebudeme moci potencionálně nadále zaměstnávat nebo najímat, protože
společnost Molson Coors nebude mít k dispozici osobní údaje, které pokládáme za
nezbytné k efektivní a účinné správě a řízení našeho vztahu s vámi.
Kromě osobních údajů, které se týkají vaší osoby, můžete společnosti Molson Coors
poskytnout rovněž osobní údaje třetích stran, zejména odpovědných osob
z předchozích zaměstnání. Než společnosti Molson Coors takové osobní údaje
třetích stran poskytnete, musíte tyto třetí strany o jakýchkoli takových údajích, které
máte v úmyslu společnosti Molson Coors poskytnout a o zpracování provedeném
společností Molson Coors informovat, jak je podrobně uvedeno v tomto Prohlášení
o korektním zpracování údajů.
Co je účelem a právním základem zpracování údajů?
Vaše údaje se shromažďují a zpracovávají k různým obchodním účelům, v souladu
s platnými zákony a veškerými platnými kolektivními smlouvami.
Určili jsme následující účely pro zpracování osobních údajů. Každý z těchto účelů
se vztahuje k právnímu základu zpracování, jak vyžadují platné zákony. Mezi tyto
účely patří:
Č.

Účel zpracování
a) Výběrové řízení a výběr
zaměstnanců

Právní základ
Toto zpracování je nezbytné, aby bylo možné na základě
žádosti uchazeče uzavřít pracovní smlouvu.

b) Odpovídající prověřování pro
výběrová řízení a rozdělení

Společnost Molson Coors bere rovněž v úvahu, že má
legitimní zájem na kompletním vyhodnocení žádostí
o zaměstnání, aby se zajistilo, že budou hodnoceni
a vybráni pouze odpovídající kandidáti. Společnost
Molson Coors bere v úvahu, že je to důležité s ohledem
na zajištění toho, aby společnost Molson Coors
rozpoznala pro svůj podnik ty správné lidi, kteří budou
moci přispívat k jeho provozu a kultuře.
Toto zpracování je nezbytné kvůli splnění právních
závazků, kterým společnost Molson Coors podléhá.

týmů, včetně, včetně
v relevantních případech
prověření odpovídající
kredibility, právo na ověření
práce, kontroly podvodů
s identitou, kontroly záznamů
v rejstříku trestů (pokud to
povolují platné zákony
a v rozsahu, v jakém to
povolují), historie relevantních
zaměstnání, relevantní
regulační stav a profesionální
kvalifikace;
c)

Za účelem prosazení našich
zákonných práv a povinností,
a pro jakékoli účely v souvislosti
s jakýmikoli právními nároky
z vaší strany, proti vám nebo
jinak se vás týkající;

d) Za účelem splnění zákonných
požadavků ze strany veřejných
orgánů (mimo jiné včetně
splnění požadavků ohledně
národní bezpečnosti nebo
prosazení zákonů), požadavků
ohledně zjištění, když je jinak
požadováno nebo povoleno
platnými zákony, soudními
příkazy, vládními předpisy nebo
regulačními úřady (mimo jiné
včetně ochrany údajů, daní
a zaměstnanosti), ať ve vaší
zemi nebo mimo ni;

Společnost Molson Coors rovněž zohledňuje, že má
legitimní zájem na řízení provozu svého podniku tím
nejefektivnějším způsobem. Společnost Molson Coors
potřebuje uskutečňovat rozhodnutí vztahující se
k budoucnosti svého podnikání tak, aby zachovala
provoz svého podniku nebo aby se její podnik rozrůstal.
Tyto zájmy zahrnují zájmy pracovníků jako celku
a zákaznické základny společnosti Molson Coors.

Toto zpracování je nezbytné k plnění smlouvy uzavřené
mezi vámi a společností Molson Coors a dodržení
právních závazků, kterým společnost Molson Coors
podléhá.
Společnost Molson Coors rovněž bere na vědomí, že má
legitimní zájem na ochraně svých organizací před
porušováním právních závazků, které vůči ní existují,
a bránit se před soudní pří. To je zapotřebí k zajištění
toho, aby bylo se zákonnými právy a zájmy společnosti
nakládáno odpovídajícím způsobem.
Toto zpracování je nezbytné k plnění smlouvy uzavřené
mezi vámi a společností Molson Coors a dodržení
právních závazků, kterým společnost Molson Coors
podléhá.
Společnost Molson Coors také zohledňuje, že má
legitimní zájem na zajištění skutečnosti, aby splňovala
všechny právní požadavky, kterým je vystavena, ať se
jedná o závazky v rámci EU nebo mimo EU. Společnost
Molson Coors si přeje zachovat svou dobrou pověst jako
občansky integrovaná společnost a podle toho jednat ve
všech zemích, kde působí. To zahrnuje spolupráci
s úřady a vládními orgány. Od společnosti Molson Coors
se samozřejmě požaduje dodržování zákonů a předpisů
v těch zemích, kde společnost podniká, a vyžadovat
něco jiného by vedlo k problémům se střetem zákonů.

Další informace týkající se specifického zpracování osobních údajů vám mohou být
sděleny lokálně nebo tak, jak je vysvětleno v platných zásadách.
Právní báze pro zpracování

Zpracování speciálních kategorií osobních údajů či citlivých údajů.
Citlivé nebo zvláštní kategorie osobních údajů, které může společnost Molson Coors
zpracovávat, jsou vysvětleny v tomto Prohlášení o korektním zpracování osobních
údajů.
To může zahrnovat následující, ačkoli se nejedná o vyčerpávající seznam:
Č.

Účel zpracování
Vyhodnocení a kontrola
kvalifikace pro práci ve
a) společnosti Molson Coors
v jurisdikci, ve které pracujete

Shromažďování statistických
údajů podle místních zákonů,
nebo v případech, kdy je třeba
takové vlastnosti zaznamenat,
aby byly splněny požadavky
b)
rovnoprávnosti a diverzity
stanovené platnou místní
legislativou nebo byl revidován
závazek společnosti Molson
Coors ohledně rovnosti
příležitostí

c)

Správa vašeho členství
v odborech a záruka dodržení
veškerých relevantních práv,
která můžete mít v souvislosti
s jakýmkoli členstvím
v odborech, jak se od nás
vyžaduje k tomu, abychom splnili
své závazky v rámci pracovního
práva;

Správa a vyšetřování jakékoli
stížnosti v rámci zásad
společnosti Molson Coors pro
stížnosti (nebo jiných
d) relevantních zásad), kde jsou
takové vlastnosti nebo informace
pro danou stížnost relevantní,
aby byly splněny povinnosti
v oblasti pracovního práva.

Právní základ
Toto zpracování je nezbytné za účelem plnění závazků
a uplatňování práv vašich nebo společnosti Molson
Coors v oblasti zákonů pracovního práva, sociálního
zabezpečení a sociální ochrany, v rozsahu, jaký platné
zákony povolují.

Toto zpracování je nezbytné za účelem plnění závazků
a uplatňování práv vašich nebo společnosti Molson
Coors v oblasti zákonů pracovního práva, sociálního
zabezpečení a sociální ochrany, v rozsahu, jaký platné
zákony povolují.

Toto zpracování je nezbytné za účelem plnění závazků
a uplatňování práv vašich nebo společnosti Molson
Coors v oblasti zákonů pracovního práva, sociálního
zabezpečení a sociální ochrany, v rozsahu, jaký platné
zákony povolují.

Toto zpracování je nezbytné za účelem plnění závazků
a uplatňování práv vašich nebo společnosti Molson
Coors v oblasti zákonů pracovního práva, sociálního
zabezpečení a sociální ochrany, v rozsahu, jaký platné
zákony povolují.

V případě určitého zpracování, které není v rámci výše uvedených základů nijak
ospravedlněno, vás můžeme požádat o souhlas. Pokud se u daného zpracování
požaduje souhlas, bude od vás vyžádán samostatně, aby se zajistilo, že bude
udělen dobrovolně, bude informovaný a explicitní. Informace týkající se takového
zpracování vám budou poskytnuty v okamžiku, kdy se o souhlas žádá, současně
s dopady jeho neposkytnutí. Měli byste si být vědomi toho, že u vašeho
potencionálního zaměstnání není podmínkou ani požadavkem, abyste vyhověli
jakékoli žádosti na udělení souhlasu od společnosti Molson Coors.
Zpracování údajů vztahujících se k odsouzení či obvinění z trestného činu
Osobní údaje vztahující se k odsouzení či obvinění z trestného činu budou
zpracovávány pouze v případě, kdy to umožňují platné zákony.
Například:
•

Když to umožňují platné zákony, může být při výběrovém řízení provedena
kontrola trestního rejstříku; nebo

•

V případě, kdy je to nutné nebo oprávněné, mohou být zpracovány informace
o odsouzení či obvinění z trestného činu, ke kterému došlo během vašeho
vztahu se společností Molson Coors. Například, pokud máme právní či
regulační požadavek nahlásit přestupek nebo platné zákony opravňují
společnost Molson Coors zpracovat informace o daném přestupku za účelem
rozhodování ohledně vašeho vztahu ke společnosti Molson Coors.

Uchování osobních údajů
Společnost Molson Coors se snaží zajistit, aby uchovávané osobní údaje byly co
nejaktuálnější a aby se irelevantní nebo nadbytečné údaje odstranily nebo
anonymizovaly při první přiměřeně možné příležitosti. Některé osobní údaje však
mohou být uchovávány po různě dlouhá časová období, aby se vyhovělo zákonným
a regulačním závazkům, a k jiným legitimním obchodním účelům.
Vaše osobní údaje budeme obecně uchovávat pouze tak dlouho, jak se vyžaduje pro
účely, ke kterým byly získány.
Přístup k údajům
Následující subjekty mohou ve společnosti Molson Coors získat přístup k vašim
osobním údajům nebo jim mohou být interně sděleny na bázi toho, co je třeba
k výkonu pracovní činnosti:
•

Personální oddělení, včetně vedoucích a členů týmů;

•

Management zodpovědný za řízení nebo rozhodování v souvislosti s vaším
vztahem ke společnosti Molson Coors nebo při zapojení do personálního
procesu, který se týká vašeho vztahu ke společnosti Molson Coors; a

•

V případech, kdy je to nezbytné k vykonávání specifických úkolů nebo
systémové údržby personálem ve společnosti Molson Coors, například týmy
finančního oddělení, oddělení IT a personálního oddělení.

K vašim osobním údajům mohou mít přístup také třetí strany, se kterými
spolupracujeme za tím účelem, aby nám poskytovaly služby, jako například
hostování, podporu a údržbu rámce našich personálních informačních systémů.
Osobní údaje je rovněž možné sdílet s určitými vzájemně propojenými systémy, jako
jsou systémy pro výběrová řízení a místní systémy výplat a benefitů. Údaje uvedené
v takových systémech mohou být přístupné pro poskytovatele těchto systémů, jejich
přidružené společnosti a subdodavatele.
Mezi třetí strany, se kterými budou vaše údaje sdíleny, patří například daňové úřady,
regulační orgány, pojistitelé, bankéři, správci systémů IT, právníci, auditoři, investoři,
konzultanti a jiní profesionální poradci společnosti Molson Coors, poskytovatelé
mezd a správci programů odměn společnosti Molson Coors. Společnost Molson
Coors očekává, že budou takové třetí strany jakékoli údaje, které jim budou sděleny,
zpracovávat v souladu s platnými zákony, včetně zpracování s ohledem na důvěrnou
povahu a zabezpečení údajů.
Tam, kde třetí strany jednají jako „zpracovatel údajů“, vykonávají své úkoly naším
jménem a podle našich pokynů k výše uvedeným účelům. V tomto případě budou
vaše osobní údaje zveřejněny pouze pro tyto strany v rozsahu nezbytném
k poskytnutí požadovaných služeb.
Dále můžeme osobní údaje sdílet se státními úřady za účelem splnění právního
závazku, kterému podléháme. Tak je tomu například v případě rámce probíhajících
nebo čekajících soudních řízení nebo zákonného auditu.
Zabezpečení údajů
Společnost Molson Coors využívá celou řadu technických a organizačních metod
k tomu, aby vaše osobní údaje zabezpečila v souladu s platnými zákony.
Společnost Molson Coors je zavázána chránit bezpečnost osobních údajů, které
s námi sdílíte. Na podporu tohoto závazku jsme zavedli odpovídající technická,
fyzická a organizační opatření na zajištění úrovně zabezpečení, která odpovídá
riziku.
Přenos osobních údajů
Čas od času se budou vaše osobní údaje (včetně speciálních kategorií osobních
údajů) předávat přidruženým společnostem společnosti Molson Coors za účelem
zpracování k účelům popsaným v tomto Prohlášení o korektním zpracování údajů.
Tyto přidružené společnosti se mohou nacházet v Evropské unii (například
společnost Molson Coors Brewing Company (GB) Limited ve Velké Británii) a jinde
ve světě (například společnost MillerCoors LLC ve Spojených státech a společnost
Molson Coors Canada v Kanadě.). Osobní údaje mohou být také předávány třetím
stranám, jak je uvedeno výše.
V důsledku toho mohou být vaše osobní údaje přeneseny do jiných zemí, než kde
pracujete, což mohou být země s méně přísnými zákony na ochranu osobních údajů,
než platí ve vaší zemi.

Společnost Molson Coors zajistí, aby byla zavedena odpovídající nebo vhodná
bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů a to, aby přenos vašich
osobních údajů probíhal v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.
V případech, kdy to vyžadují platné zákony na ochranu osobních údajů, společnost
Molson Coors požaduje, aby poskytovatelé služeb (včetně dalších přidružených
společností společnosti Molson Coors) podepsali standardní smluvní doložky ve
znění schváleném Evropskou komisí nebo jiným dozorčím orgánem v jurisdikci,
která se na příslušného vývozce společnosti Molson Coors vztahuje. Kopii
veškerých platných standardních smluvních doložek, které se vztahují k přenosu
vašich osobních údajů, získáte na adrese dataprotection@molsoncoors.com.
Vaše práva
Právo na přístup, opravu a odebrání vašich osobních údajů
Cílem společnosti Molson Coors je zajistit, aby byly všechny osobní údaje správné.
Rovněž vy máte povinnost zajistit, aby byla společnost Molson Coors informována
o změnách vašich osobních údajů, abychom mohli mít jistotu, že jsou vaše údaje
aktuální.
Máte právo požadovat přístup k jakýmkoli svým osobním údajům, které může mít
společnost Molson Coors v držení, a požadovat opravu jakýchkoli nepřesných údajů,
které se vás týkají. Dále máte právo požadovat odebrání jakýchkoli irelevantních
údajů, které o vás máme v držení.
Přenositelnost údajů – v případech, kdy spoléháme na váš souhlas nebo na
skutečnost, že zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli jako
jedna ze stran, jako právní báze pro zpracování, přičemž se tyto osobní údaje
zpracovávají automatickými prostředky, máte právo obdržet všechny takové osobní
údaje, které jste společnosti Molson Coors poskytli, ve strukturovaném, obecně
používaném a strojově čitelném formátu, a rovněž od nás požadovat, abychom je
předali dalšímu správci tehdy, když je to technicky proveditelné.
Právo na omezení zpracování – máte právo omezit naše zpracování vašich
osobních údajů, když platí následující:
•
•
•
•

Máte námitku proti přesnosti osobních údajů, dokud nepodnikneme
dostatečné kroky na opravu či ověření jejich přesnosti;
Zpracování je nezákonné, vy si však nepřejete, abychom údaje odstranili;
Pokud již dané osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je
požadujete kvůli vytvoření, uplatnění nebo obraně právních nároků nebo
V případě, že jste vznesli námitku proti zpracování oprávněnou na základě
legitimního zájmu (viz níže) a čeká se na ověření, zda má společnost Molson
Coors závažné legitimní důvody pokračovat ve zpracování.

V případě, kdy osobní údaje podléhají omezení tímto způsobem, je zpracujeme
pouze s vaším souhlasem nebo za účelem vytvoření, uplatnění nebo ochrany
právních nároků.
Právo na odvolání souhlasu – v případě, že jste nám udělili souhlas ke zpracování
údajů, máte právo takový souhlas kdykoli odvolat. Můžete tak učinit (i) v některých

případech odebráním příslušných údajů z příslušného personálního systému
(upozorňujeme však, že v tomto případě mohou zůstat v zálohách a připojených
systémech, dokud nebudou odebrány v souladu s našimi zásadami uchování údajů)
nebo (ii) kontaktováním místní kontaktní osoby personálního oddělení.
Právo vznést námitku vůči zpracování oprávněnou na základě legitimního zájmu –
v případech, kdy spoléháme na legitimní zájem na zpracování údajů, máte právo
vznést vůči takovému zpracování námitku. Pokud vznesete námitku, musíme toto
zpracování zastavit, pokud nejsme schopni buď prokázat pádné legitimní důvody ke
zpracování, které mají přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo
v případech, kdy potřebujeme zpracovat údaje za účelem vytvoření, uplatnění nebo
obrany právních nároků. V případech, kdy spoléháme na legitimní zájem jako na
důvod ke zpracování, se domníváme, že takové pádné zákonné důvody můžeme
prokázat, každý případ však budeme posuzovat na individuální bázi.
Máte rovněž právo podat stížnost u dozorčího orgánu, zejména ve své domovské
zemi, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platné
zákony.
Pokud chcete získat další informace o svých právech nebo jakákoli svoje práva
uplatnit, obraťte se na adresu dataprotection@molsoncoors.com.
Doplňující prohlášení o korektním zpracování údajů
Můžeme provádět určité zpracování osobních údajů, které podléhá doplňujícím
Prohlášením o korektním zpracování údajů, a v případě jejich uplatnění vás na tuto
skutečnost upozorníme.
Prohlášení o změnách
Společnost Molson Coors může toto Prohlášení o korektním zpracování údajů
kdykoli změnit nebo aktualizovat.
V případě, že bychom změnili přístup k ochraně údajů, budete o těchto změnách
informováni nebo upozorněni, že jsme aktualizovali Prohlášení o korektním
zpracování údajů, abyste věděli, jaké informace zpracováváme a jak je využíváme.
Toto Prohlášení o korektním zpracování údajů bylo naposledy aktualizováno
a revidováno 22. května 2018.

