Informace o zpracování osobních údajů

Informace se vydává v souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 GDPR1 a řeší situace, kdy jsou osobní údaje
získány přímo od subjektu údajů. Tyto informace se poskytují fyzické osobě v okamžiku jejich získání.
1. Obsah informační povinnosti:
a. Totožnost a kontaktní údaje správce:
i. Správcem osobních údajů je společnost RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA
POLYGON (dále také Správce nebo zaměstnavatel);
ii. Kontaktní údaje správce:
1. Platónova 11, 143 00 Praha 4, email: bova@bovapolygon.cz
2. Telefon: 244 402 232, 241 774 196, 800 100 539; fax: 244 402 279; datová
schránka: pr3dkj4;
b. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
i. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
c.

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jsou:
i. V případě zaměstnanců správce a osob v obdobném postavení (např. lektoři):
1. Nábor budoucích zaměstnanců Správce,
2. Plnění povinností Správce/zaměstnavatele, který je smluvní stranou na
základě uzavřené pracovní smlouvy se zaměstnancem (vedení povinné
dokumentace jako např. systém odměňování a hodnocení zaměstnanců,
systém školení a vzdělávání zaměstnanců, evidence docházky, bezpečnost
a ochrana zdraví při práci),
3. Plnění povinností zaměstnavatele, které mu ukládají zvláštní právní
předpisy, např. předpisy v oblasti sociální a zdravotní péče, BOZP, požární
prevence, předpisy daňové apod.);
4. Vedení mzdové agendy.
ii. V případě zákazníků správce:
1. Plnění právní povinnosti při sjednávání a plnění smluvních vztahů;
2. Vedení účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy;
3. Nabídka služeb zákazníkům správce.

d. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 GDPR:
i. V případě náboru budoucích zaměstnanců se jedná o zpracování osobních údajů a
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost budoucího
zaměstnance (čl. 6 odst. 1 písm. b) a zpracování nezbytné pro splnění právní
povinnosti, která se na Správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c); pro tyto účely
Správce nepotřebuje souhlas subjektu údajů; pokud se Správce dohodne
s uchazečem, který se ještě nestal zaměstnancem na dalším zpracování jeho
osobních údajů pro účely náboru, může toto zpracování provádět i se souhlasem
uchazeče (čl. 6 odst. 1 písm. a); v případě náboru budoucích zaměstnanců může
správce zpracovávat, je-li to nezbytné, osobní údaje i pro účely svých oprávněných
zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f).
ii. V případě zpracování osobních údajů zaměstnanců se jedná o zpracování nezbytné
pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zaměstnanec (čl. 6 odst. 1 písm. b),
zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (čl.
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6 odst. 1 písm. c); zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či
třetí strany, (čl. 6 odst. 1 písm. f).
iii. V případě lektorů, s nimiž jsou uzavírány autorské smlouvy, jde o zpracování
osobních údajů nezbytných pro sjednání a uzavření příslušné smlouvy, jejíž smluvní
stranou je fyzická osoba – autor; a její plnění.
iv. V případě zákazníků jde o zpracování nezbytných kontaktních údajů pro účely
sjednání a její plnění; dále pro účely, kdy jsou zákazníkem vysíláni zaměstnanci,
kteří jsou následně proškoleni, jsou pro účely identifikace a vyhotovení certifikátu o
úspěšném absolvování příslušného kurzu zpracovávány po dobu nezbytnou a na
základě zásady minimalizace údajů zpracovány osobní údaje účastníka kurzu.
v. V případě kontaktních údajů zákazníků jsou tyto údaje zpracovávány pro účely
marketingu, který je v souladu s GDPR oprávněným zájmem správce a dále je
dodržován § 7 zákona ř. 480/2006 Sb.
e. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je založeno na čl. 6
odst. 1 písm. f) GDPR, spočívají v:
i. Zpracování osobních údajů bývalých zaměstnanců po dobu, která je nezbytná pro
účely obhajoby případných právních nároků správce;
ii. Zpracování osobních údajů zákazníků pro účely marketingu.
f.

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, které mají oprávnění zpracovávat osobní údaje
zaměstnance Správce pro účely stanovené zvláštním právním předpisem;
i. Kategorie příjemců jsou:
1. Zdravotní pojišťovna pro účely realizace platby zdravotního pojištění
zaměstnance;
2. SSZ pro účely plateb příspěvků na sociální pojištění a důchodové
zabezpečení;
3. Finanční úřad pro účely plateb daní ze mzdy/platu;
4. Smluvní lékař pro účely pracovně lékařských prohlídek.

g. Předání osobních údajů do třetích zemí:
i. Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní
organizaci.
h. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, vyplývá:
i. Přímo z právního předpisu, který ji určil, nebo stanovil kritéria pro její určení;
ii. Z obsahu smlouvy, která byla uzavřena a pro její plnění je uchování osobních údajů
nezbytné po celou dobu trvání smluvního vztahu s tím souvisejících nároků;
iii. Dohodou se zaměstnancem;
iv. Po dobu trvání oprávněného zájmu Správce.
i.

Práva subjektu údajů:
i. Fyzická osoba (zaměstnanec/zákazník) má právo požadovat od Správce přístup k
osobním údajům, které se jí týkají, a žádat jejich opravu; právo na výmaz lze žádat
pouze v případě, že jde o osobní údaje, které byly shromážděny v souvislosti s
nabídkou služeb informační společnosti; právo žádat omezení zpracování, a vznést
námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů se týká jen těch
osobních údajů, které již neslouží pro naplnění právní povinnosti správce a jejich
uplatněním nebudou ohrožena práva a povinnosti správce nebo třetích osob; pro
tento účel je kontaktním místem Platónova 11, Praha 4.
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ii. Pokud subjekt údajů (zaměstnanec/zákazník) udělil Správci souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, má právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž
je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním.
j.

Subjekt údajů (zaměstnanec/zákazník) má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

k.

Až na výjimky, kdy subjekt údajů (zaměstnanec/zákazník) udělil souhlas se zpracováním
svých osobních údajů, jsou zpracovávané osobní údaje nezbytné pro naplnění požadavků
vyplývajících z právního předpisu a smlouvy, proto tyto údaje musí subjekt údajů Správci
poskytnout, protože v případě jejich neposkytnutí by byly ohroženy práva a povinnosti
Správce a to i podle GDPR.

l.

Pokud jde o automatizovaná rozhodování, Správce uvádí, že v rámci zpracování
osobních údajů subjektu údajů (zaměstnance/zákazníka) nedochází k automatizovanému
rozhodování, které by mělo mít právní nebo jiné významné účinky uvedenému v čl. 22 odst.
1 a 4 GDPR.

m. Pokud jde o profilování, toto je ze strany správce prováděno jen jako možná preference
pro zasílání nabídky kurzů podle dřívějšího výběru zákazníka bez jakýchkoliv negativních
důsledků pro zákazníka. Zákazník má kdykoliv právo vznést námitku vůči profilování
v souladu s čl. 21 GDPR.
Toto sdělení je veřejně dostupné prostřednictvím webové stránky správce, slouží zejména pro informování
veřejnosti v souladu s právními předpisy upravujícími podmínky pro zpracování osobních údajů a je účinné
od 25. 5. 2018.
________
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
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