Poučení zaměstnance o právní úpravě ochrany osobních údajů
S účinností od 25. 5. 2018 bude ochranu osobních údajů na území ČR upravovat přímo
použitelný předpis Evropské Unie, a sice nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení
subjektů údajů (dále jen „GDPR“).
Správcem osobních údajů je zaměstnavatel.
Subjektem osobních údajů je zaměstnanec.
OÚ znamená osobní údaj nebo osobní údaje.
Některé pojmy GDPR
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále
jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační
číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
„zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních
údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění,
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
„omezením zpracování“ označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich
zpracování v budoucnu;
„profilováním“ jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich
použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k
rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace,
zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo
pohybu;
„pseudonymizací“ zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu
subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace

uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že
nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;
„evidencí“ jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií,
ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného
hlediska;
„správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který
sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a
prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit
dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;
„zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
který zpracovává osobní údaje pro správce;
„příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné
moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského
státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci
musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování;
„třetí stranou“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt,
který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo
zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;
„souhlasem“ subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev
vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke
zpracování svých osobních údajů;
„porušením zabezpečení osobních údajů“ porušení zabezpečení, které vede k náhodnému
nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění
přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů;
„relevantní a odůvodněnou námitkou“ námitka vůči návrhu rozhodnutí za účelem posouzení,
zda došlo k porušení tohoto nařízení, nebo zda je zamýšlený úkon v souvislosti se správcem či
zpracovatelem v souladu s tímto nařízením, která jasně dokazuje významnost rizik vyplývajících z
návrhu rozhodnutí, pokud jde o základní práva a svobody subjektů údajů, případně volný pohyb
osobních údajů v rámci Unie;
Zákonnost zpracování

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je naplněna
alespoň jedna z těchto podmínek:
- udělil/a jste nám souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi nebo pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost,
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako správce vztahuje
- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů vašich nebo jiné fyzické osoby,
- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým jsme pověřeni,
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany, kromě případů, kdy
před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo vaše základní práva a svobody vyžadující ochranu
osobních údajů.
Zpracováváme tyto vaše osobní údaje:
adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého
bydliště, telefonní číslo, příp. e-mail),
z citlivých údajů jen údaj ze zprávy o dopravně psychologickém vyšetření o vaší způsobilosti
vykonávat sjednanou práci, údaje vyplývající z výpisu z rejstříku trestů, příp. z evidenční karty
řidiče, a údaje o vašem zdravotním stavu v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Tyto údaje se zavádějí do programu ISAD, kde s nimi dále pracují jen zaměstnanci, kteří mají do
tohoto programu přístup, a to mzdová účetní za účelem výpočtu mzdy a odvodu daně z příjmu a
sociálního a zdravotního pojištění, referent BOZP za účelem likvidace případných škod, dispečeři
osobní a nákladní dopravy za účelem nahrávání měsíčního zpracování výkonů řidičů a vedoucí
MTZ pro vedení skladové evidence. Všichni zaměstnanci, kteří mají přístup k vašim osobním
údajům, jsou proškoleni o zásadách jejich ochrany a mají povinnost mlčenlivosti o jejich
zpracovávání.

Zpracování vašich výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené mezi
vámi a naší společností, příp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši
žádost, nebo je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.
Vaše osobní údaje jsme získali přímo od vás, popř. z veřejných zdrojů.

Práva subjektů údajů
V souladu se čl. 12-14 GDPR vám podáváme tyto informace:
- správcem vašich osobních údajů je naše společnost, tj. ČSAD Tišnov, spol. s r.o., Červený mlýn
1538, Tišnov, IČ 46905952;
- zástupcem správce je pan Ing. Stanislav Štěrba, tel. 549 121 143, e-mail sterba@csad-tisnov.cz ,a
pověřencem pro ochranu osobních údajů paní Hana Štěpánková, tel. 549 121 129, e-mail:
stepankova@csad-tisnov.cz

- příjemcem vašich osobních údajů mohou být orgány veřejné moci, vaše zdravotní pojišťovna,
firmy zajišťující školení našich zaměstnanců, příp. zákazníci, kteří si při uzavírání přepravní
smlouvy vymínili, že chtějí znát jméno řidiče a jeho telefonní číslo. V rámci Bonus programu pro
zaměstnance poskytujeme vaše adresní a identifikační údaje společnosti T-Mobile Czech Republic
a.s.
- příjemcem vašich osobních údajů může být i advokátní kancelář, která nám poskytuje právní
služby, a to v případě že bude námi požádána o poskytnutí právní pomoci při jednání s vámi o
sporných věcech vyplývajících z vašeho pracovního poměru;
- všichni zpracovatelé vašich osobních údajů budou mít ke dni zahájení zpracování s naší
společností uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů a budou vaše osobní údaje zpracovávat
za stejných podmínek jako naše společnost.
- doklady s vašimi osobními údaji u nás budou uloženy po dobu trvání vašeho pracovního poměru
u naší společnosti a dále po dobu, po kterou nám tuto povinnost ukládají právní předpisy, tj. 10
roků následujících po roce, kterého se týkají, pokud jde o údaje o pracovněprávním vztahu a
doklady pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění, a 30 roků následujících po roce, kterého se
týkají, pokud jde o mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro důchodové
pojištění; náš IT systém je schopen po zániku účelu zpracovávání vašich osobních údajů tyto
údaje nevratně vymazat.
- máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
- pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm.
a) GDPR, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
- máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů);

- poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést
do smlouvy, a máte povinnost osobní údaje poskytnout; bez poskytnutí těchto údajů by nemohla
být pracovní smlouva uzavřena;
- k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, u naší společnosti nedochází a nemáme
v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Jestliže jsme vaše osobní údaje získali od někoho jiného, než od vás, máte ještě právo na
informaci, z jakého zdroje jsme údaje získali a případně že se jedná veřejný zdroj. Informace vám
musí být poskytnuty nejpozději do jednoho měsíce od jejich získání nebo při první komunikaci
s vámi, mají-li být tyto údaje použity pro účely této komunikace, případně ve chvíli, kdy je poprvé
zpřístupníme jinému příjemci.
Výše uvedené informace Vám poskytnout nemusíme v případě, že:
- již uvedené informace máte;
- se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; to
platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či
historického výzkumu nebo pro statistické účely s výhradou podmínek a záruk uvedených v čl. 89
odst. 1, nebo pokud je pravděpodobné, že uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku
by znemožnilo nebo výrazně ztížilo dosažení cílů uvedeného zpracování.
- je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právem Unie nebo členského státu, které se
na nás vztahuje a v němž jsou stanovena vhodná opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu
údajů; nebo
- OÚ musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou
právem Unie nebo členského státu, včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti.
Dále můžete požadovat:
- potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme za podmínek čl. 15 GDPR či nikoliv a právo
požadovat informace v tomto článku uvedené, včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných
osobních údajů;
- opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů za podmínek čl. 16 GDPR;
- výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) za podmínek a z důvodů uvedených v čl. 17
GDPR;
- omezení zpracování osobních údajů za podmínek v čl. 18. GDPR;

- přenositelnost osobních údajů, která spočívá v tom, že máte právo získat vaše osobní údaje, které
jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na
předání těchto údajů jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že:
a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo
na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a
b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly
předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem tohoto
práva není dotčen článek 17 GDPR a nesmí jím být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných
osob.
Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je naše
společnost pověřena nebo pro účely oprávněných zájmů naší společnosti podle ust. čl. 6 odst. 1
písm. e) nebo f) GDPR, včetně případného profilování založeného na těchto ustanoveních. Pokud
neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo
právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků., vaše osobní údaje
dále nebudeme zpracovávat.

Poučení jsem převzal/a

V Tišnově dne 25. 5. 2018

