INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZAMĚSTNAVATELEM
V souvislosti s pracovně právním vztahem budou Správcem zpracovávány osobní údaje. Pro
účely této informace se Správcem rozumí: Obec Roseč, Roseč 46, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČ: 00512729.

Čl. 1
Účely zpracování
Správce zpracovává osobní údaje za účelem a jištění pracovně-právního vztahu a výplaty mezd,
zajištění bezpečnosti zaměstnance při práci, ochrany majetku Správce a plnění dalších
legislativních povinností.

Čl. 2
Kategorie zpracovávaných osobních údajů






Zajištění výplaty mezd: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo OP, datum
a místo vystavení OP, trvalé bydliště, telefon, e-mailová adresa (obsah pracovního spisu
dle ZP); pracovní zařazení, osvědčení o vzdělání, sjednaná mzda, bonusy, číslo účtu
k poukázání mzdy, zúčtování mezd v jednotlivých měsících, čerpání dovolené,
nemocenská, odvody státu, odvody zdravotní pojišťovně, informace o exekucích,
Zajištění daňových odpočtů: informace o rodinných příslušnících dle legislativy (tj. počet
dětí včetně jména a data narození, výše hypotéky, výše zaplacených úroků, informace
o počtu členů domácnosti, rodinný stav, příspěvky odborům, případně další údaje dle
platné legislativy)
Zajištění bezpečnosti zaměstnance při práci: evidence přidělených ochranných pomůcek,
lékařské prohlídky, údaje o pracovních úrazech, informace o absolvovaných školeních.

Čl. 3
Doba a podmínky zpracování
Zpracování osobních údajů výše uvedenými účely bude probíhat kontinuálně po dobu smluvního
vztahu, jednotlivé evidenční záznamy se budou řídit spisovým a skartačním řádem, případně
Záznamem o zpracování osobních údajů.
Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze ve stanoveném rozsahu
a pouze za účelem stanoveným v článku 1 tohoto dokumentu. K osobním údajům budou mít
přístup pověření zaměstnanci a spolupracující osoby v oblasti personální, mzdové a IT. Údaje
budou zpracovány pouze na prostředcích Správce a uloženy v prostorách Správce. Údaje
nebudou předány do třetích zemí.
Podrobnější informace lze získat u starosty obce nebo u pověřence pro ochranu osobních údajů
(Compact Office, spol. s r. o., Hradecká 167, 378 62 Kunžak, IČ: 28117166, e-mail:
poverenec@compact-office.cz).

Čl. 4
Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona
Osobní údaje o zaměstnanci Správce zpracovává v rozsahu, v jakém je zaměstnanec poskytl
nebo v rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy, zejména
se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a také Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a dalších pracovně právních povinností.

Čl. 5
Poučení o právech
1. Požádáte-li Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce Vám
takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy
sdělení o: účelu zpracování osobních údajů; rozsah osobních údajů, případně kategoriích
osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných
informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho
využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo
rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a příjemci,
případně kategoriích příjemců.
2. Máte rovněž právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat
písemným oznámením doručeným Správci.
3. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu
s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně
osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení nebo se obrátit s podnětem na Úřad
pro ochranu osobních údajů.

