Směrnice č. 2018losloL společnosti, o ochraně osobních údajůa nakládání
s citlivými údaji vydaná v souladu s nařízením (EU) č,.2oL6ĺ679tzv. GDPR
VšeKolemAut.cz s.r.o.
lČo ososzrsz
Se sídlem Nad Vršovskou horou 88/4, L}L 00 Praha L0
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257566
Zastoupena lng. Milanem Průchou, jednatelem společnosti
Tímto vydává vnitřní směrnici společnosti, a to:
Směrnici k ochraně osobních údajůa nakládání s citlivými údaji vydaná v sou|adu s nařízením (EU) č. 2oL6ĺ67g tzv. GDPR

Základní právní normou upravujícíochranu osobních údajův našíorganizaci je zák. č,. LoLĺzooo Sb, o ochraně osobních údajů
a nařízeníEv č,.2ot6/679 - General Data Protection Regulation (GDPR)
1) Účel

úpraw

Účelem vydání této směrnice je aplikace změn týkajícíse ochrany osobních údajův souvislosti s účinnostísměrnice EU ć. 2ot6/67g
tzv. GDPR, tak aby bylo dosaženo požadované ochrany osobních údajůzaměstnanců a obchodních partnerů při jejich zpracování. Tato
směrnice stanovuje práva a povinnosti správce, zpracovatele a subjektů údajů,a to jak při ručním,tak elektronickém zpracování
osobních údajůzaměstnanců a obchodních partnerů společnosti. Ke zpracování oÚ dochází výhradně za účelemplnění
pracovněprávních povinností ve vztahu organizace-zaměstnanec, organizace-obchodní partner, dále pak za účelemprovozní činnosti
správce (organizace).

2} Definice používaných poimů
Základními pojmy dle nařízeníGDPR v kontextu našíčinnostijsou

a)

- jakákoliv informace, která se týká konkrétní fyzické osoby (subjektu údajů),ať už jde o identifikační
a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, rodné číslo,lČo/DlČ,telefonní číslo,e-mail, číslo
zaměstnance, údaje o poloze, popisné údaje vypovídajícío fyzĺologii člověka (např. výška, váha, velikost boty), informace
osobní údaj (oÚ)

z fotografií a kamerových záznamů, sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, přţmy

b)

c)

d)

e)

f)
c)

h}

i)

počet dětí) nebo údaje o jeho chování a preferencích.
Zvláštní kategorie osobních údajů(dříve citlivé osobní údaje) - některé osobní údaje zvlášť rizikové z pohledu možných
zásahů do garantovaných práv a svobod fyzických osob, například údaje o zdravotním stavu, údaje vypovídající
o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení,genetické či
biometrické údaje' oÚ, které již mohou spadat do kategorie zvláštních osobních údajů,jsou našíorganizací zpracovávány
pouze pro účelyvýkonu lékařských prohlídek potřebných k výkonu dané pracovní profese a dále pak za účelemověření si
trestní bezúhonnosti zaměstnance či obchod ního partnera.
Subjekt údajů- každá fyzická osoba, jejížoÚ jsou zpracovávány (zaměstnanci, obchodní partneři)
Zpracování - jakékoli nakládání s osobními údaji, např. shromáždění, zaznamenání, zpřístupnění, uložení,uspořádání,
vyhledání, pozměnění, použití,šíření,vedeníspisovédokumentace (elektronické i listinné),
Správce - jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo orgán veřejné moci, který sám nebo společně s jinými určuje účely
a prostředky zpracování osobních údajů
Zpracovatel - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, nebo jiný subjekt, který zpracovává pro správce osobní
údaje, pokud ho tím správce pověří, a pouze ve správcem stanoveném rozsahu a ke stanoveným účelům.
Společnísprávci - správcĺ, kteříspolečně stanoví účelya prostředky zpracování oÚ.
Příjemce jakýkoli subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty (není rozhodující, zda přímo správcem, nebo
zpracovatelem na pokyn správce), v některých případech se za příjemce nepovažujíorgány veřejné moci'
ÚooÚ - Úrao pro ochranu osobních údajů,kontrolnía dozorový úřad dle GDPR v ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, t7o Oo,
PrahaT, telefon: +420234 665 111, web:www.uoou.cz.
a výdaje,

-

Kontaktní údaie na Správce oÚ
Název organizace: VšeKolemAut.cz s.r.o.
|Čo o5o52157
Sídlo: Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10
Úaaje o zápisu ve veřejném rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257566
Za společnost jedná jednatel společnosti: lng. Milan Průcha
Telefonické spojení: +420 602 546 200
lnternetové strán ky: http ://www.vsekolemaut.cz
Bankovní spojení: 105052157 / 20to
3}

4) Rozlišení kategorií zpracování osobních údajův našíorganizaci, účelzpracování oÚ, právní titul:

a)

Zaměstnanci, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů, kteří pracují na zařízeních Správce, resp. vstupují do objektů Správce,
b'ývalí zaměstnanci, rodinní příslušníci zaměstnanců, uchazeči o zaměstnání, obchodní partneři
Účel zpracování: vedeníveškerépracovně právníagendy a smluvnídokumentace zaměstnanců a obchodních partnerů naší
organizace. oÚ zaměstnanců a obchodních partnerů jsou zpracovávány za účelemvedení dokumentace zaměstnanců

a

b)

c)
d)
5}

obchodních partnerů, zpracování mezd zaměstnanců, dále pak z důvodůplnění zákonných povinností organizace
pĺynoucíchmj. z pracovněprávních, daňových, bezpečnostních, hygienických předpisů a dále povinností plynoucích ze vztahů
vůčiOSSZ a zdr' pojišťovnám a z předpisů o zaměstnanosti' Ke zpracování oÚ dochází rovněž za účeleminterních potřeb
organizace, jimĺžje zejména zvyšování kvalifikace zaměstnanců, přeřazování na jiné funkce, program péčeo zaměstnance,
poskytnutí potřebných školení a vzdělávacích programů obchodním partnerům apod' Správce zpracovává oÚ zaměstnanců
rovněž pro účelypreventivního nebo pracovního lékařstvía pro posouzení pracovních schopností zaměstnance'
Provoz organizace, daně a účetnictví
Účel zpracování: oÚ jsou zpracovávány za účelemvedení veškeré smluvní dokumentace týkající se provozu organizace
a podkladů pro zpracování mzdové, daňové a účetníevidence'
Dodavatelé a odběratelé
Účel zpracování; oÚ jsou zpracovávány za účelemvypracování smluvní dokumentace uzavřených s odběrateli a dodavateli
organizace a rovněž za účelemplnění povinností z nich plynoucích.
Komunikace online
Účelzpracování: oÚ jsou zpracovávány za účelemzachycení projevu vůle v rámci elektronické komunikace.

Jaké oÚ organizace zpracovává?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

8)
h)

i)

Základní oÚ: Jméno a příjmení, akademický titul, datum a místo narození, rodné číslo,adresa trvalého bydliště, doručovací
nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, lČo, DlČ, údaje o dokladech totoŽnosti (včetně případnéhopořízení fotokopie

dokladu), čísloričtu pro bankovní spojení, telefonní číslo,fax, e-mailová adresa, lD datové schránky, lP adresa a adresa
webových stránek
Pro mzdové účety:vzdělání, předchozí praxe, pracovní neschopnost
Pro správný výpočet měsíčníchzáloh na daně (podle zákona o správě daní a poplatků): druh pobíraného důchodu
Pro zjištěnípřesného data nároku na odchod do starobního důchodu (podle zákona o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení):počet dětí (u žen)

Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postiženímna celkovém počtu zaměstnanců (podle $ 83 zákona

o zaměstnanosti): zdravotní znevýhodnění

Pro placení zdravotního pojištění(podle s 10 zákona o veřejném zdravotním pojištění): zdravotní pojišťovna
Za účelemhlášení zaměstnávání cizinců: státní občanství
Prohlášenípoplatníka daně z příjmu (podle zákona o správě daní poplatků}: pokud zaměstnanec uplatňuje daňové
zvýhodněnía manžel(ka)je zaměstnán(a): přţmení a jméno manžela(ky), název a adresa zaměstnavatele
Pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyživované dítě: jméno, příjmení a rodné číslodítěte

6) Databáze osob, které zpracovávají

oÚ

lng. Milan Průcha, jednatel společnosti
Zuzana Ku nčíková, spolu pracovn ík
Martina Divišová, spolupracovník
Eva Kuchníková, Účetní
7)

Zdroje získávání osobních údajů:

osobní údaje jsou správcem získávány:

a)

přímo od subjektů údajů,a to v písemné podobě. Ústní údaje jsou pověřeným zaměstnancem podchyceny a převedeny
do

písemnépodoby. Takovéto oÚ jsou získávány zejména na základě podaných žádostí, dotazů, v rámci jednání

o uzavřenísmlouvy; při teĺefonickékomunikaci, při komunikaci prostřednictvím emailu či jiné písemnékomunikaci, nebo při

b)

osobní komunikaci.
od třetích osob _ zejména od orgánů veřejné správy, exekutorských úřadůa orgánů veřejné moci a zdravotních zaţízení

8) Povinnosti Správce oÚ:
Správce osobních údajůprovádí pravidelnou kontrolu uk|ádání osobních údajůna určená datová úložiště
Správce vede záznamy o všech zpracováních, za které nese zodpovědnost.

a)
b)
c)

d)
e)

0

Správce zavedl vhodná technická a organizačníopatření, aby zpracování údajůsplňovalo požadavky nařízení GDPR
a zaručovalo ochranu práv subjektů údajů(přístupová hesla, antivirová ochrana), lT systém je bezpečnostně pravidelně

testován
Správce je povĺnen nejpozději do 72 hodin od doby, kdy se dozvěděl o narušeníbezpečnosti, oznámĺt narušeníÚooÚ
a neprodleně i dotčenému subjektu.
Před zahájením nového zpracování posuzuje správce vliv na ochranu osobních údajůa v případě potřeby si vyžádá konzultaci
u dozorového oľgánu.
Správce je povinen při poskytování osobních údajůdalším subjektům (zpľacovatelům) osobních údaje poskytnout pouze
chráněnou cestou, při odesíláníosobních údajůelektronickou poštou je správce povinen tyto chránit pomocí ochranného

c)
h)
i)

i)
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šifrování. V případě zpracování oÚ zpracovatelem, tento zpracovatel není oprávněn bez předchozího pís;emnéhosouhlasu
správce zapojit do zpracováníoÚ dalšíhozpracovatele.
Správce osobních údajůje vázán mlčenlivostíotěchto údajích.
Správce je povinen zpracovávat osobní údaje jen po nezbytně nutnou dobu a pro stanovený účel,po uplynutí zákonných lhůt
k jejich uchováníje povinen tyto oÚ vymazat.
Správce je povinen subjektům oÚ oznámit úpravy, opravy nebo výmaz osobních údajůsubjektů oÚ.
Správce je povinen, na základě žádosti Subjektu údajů,bezplatně jej informovat o tom, jaké údaje o něm zpracovává.

Práva a povĺnnosti subjektu oÚ:
a) Subjekt oÚ je oprávněn kdykoliv být informován ze strany správce oÚ, jaké OÚ správce zpracovává, vjakém rozsahu, po
jakou dobu, za jakým účelem.Subjekt oÚ má rovněž právo možnosti opravy zpracovávaných oÚ.
b) Subjekt oÚ je povinen správci sdělit pouze pravdivé osobníúdaje,nikoliv zkreslené nebo neúplné.
Subjekt oÚ je povinen v případě změny osobních údajů,tyto změny správciosobních údajůneprodleně nahlásit.
d) Subjekt oÚ má právo k přístupu k osobním ridajům, tj. práVo subjektu údajůzískat od správce informaci (potvrzení), zda jsou
či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajůprávo tyto osobní údaje získat
a zároveň má právo získat následující informace:
- účelyzpracování,
- kategorie dotčených osobních údajů,
- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
_ plánovaná doba, po kterou budou
osobní údaje uloženy,
- že má právo podat stížnostu dozorového úřadu

c)

e)

Subjekt oÚ má právo na výmaz osobních údajů(právo být zapomenut), a to v případě, pomine-li důvod zpracováníjeho
osobních údajů(i zákonný) potřebné pro jejich zpracování.

10)ochrana oÚ:
a) V papírovém provedení: Veškerépapírovénosiče oÚ (papírové smlouvy, složky zaměstnanců apod.), jsou zabezpečeny
v uzamykatelných kartotékách nebo skříních anebo ktomu určených a obdobným způsobem zabezpečených spisovnách'
b) Elektronická úložiště:VeškeréoÚ nacházející se v elektronických složkách, datových discích (CD, flash disk a jiná datová
úložiště),Vpro8ramových nosičícha serverech, jsou chráněny hesly, antivirovými programy a firewall vrámci síťového
zabezpečení.

Naše Společnost dodržuje zásady mlčenlivost o veškerých skutečnostech a oÚ, o nichž se dozvěděla v souvislosti s pracovněprávními
vztahy ve vztahu společnost-zaměstnanec, ve vztahu společnost-obchodní partner a při své provozní činnosti. Vaše oÚ zpracováváme
pouze na územíČeskérepubliky. V případě přeshraničního obchodního styku, pak pouze V teritoriu Evropské
unie. Do tzv. třetích zemí
naše Společnost Vaše oÚ nepředává.
11) ohlašovací povinnost

Každý zaměstnanec, člen statutárního orgánu organizace, je v případě zjištění neoprávněného nakládání s oÚ - případůporušení
zabezpečení oÚ povinen neprodleně informovat vedeníorganizace. Správce je povinen v případě zjištění nebo v případě oznámení
neoprávněného nakládánís oÚ, tuto skutečnost prověřit a provést písemný záznam'Správce je rovněž povinen nejpozdějido 72 hodin
od doby, kdy se dozvěděl o narušení bezpečnosti, oznámit narušeníÚooÚ a neprodleně i dotčenémusubjektu.
12) Závěrečná ustanovení

Touto směrnicíjsou povinnise řídit v rámci svých pracovních povinnostívšichni zaměstnanci organizace a rovněŽ tak dalšíosoby, které
jsou k organizaci v obdobném právním vztahu.

ostatní práva a povinnosti neuvedené vtéto směrnici zaměstnavatele, jsou dále upraveny ve směrnici k ochraně osobních údajů
a nakládánís citlivými údaji vydané v souladu s nařízením (EU) č.20!6/679.

Správce oÚ současně vydal stouto vnitřní směrnicí i informační memorandum týkajícíse zpracování osobních úĺjajůze dne 21. 5.
2018 které je veřejně dostupné na internetových stránkách správce oÚ na www.vsekolemaut.cz

V Praze dne 21. 5. 2018

lng

jednatel společnosti

