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Informace o zpracování a ochraně osobních údajů zaměstnanců společnosti 

ZNAKON, a.s. 

 

Účelem tohoto dokumentu je informovat zaměstnance společnosti ZNAKON, a.s. o tom, z jakého 

důvodu a jakým způsobem jsou zpracovávány jejich osobní údaje a jaká jim v této souvislosti vznikají 

práva. 

 

Společnost ZNAKON, a.s. v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků zpracovává jako správce osobní 

údaje zaměstnanců, popřípadě osobní údaje rodinných příslušníků zaměstnanců (subjektů údajů). 

Osobou pověřenou záležitostmi zpracování a ochrany osobních údajů je paní 

Ing. Eva Machová, 

ZNAKON, a.s., 

č.p. 44, 386 01 Sousedovice 

Tel: 383 321 445 

gdpr@znakon.cz 

 

Důvodem zpracování osobních údajů těchto osob je především plnění pracovní smlouvy se 

zaměstnancem a plnění povinnosti uložené zákonem společnosti ZNAKON, a.s. jakožto zaměstnavateli. 

Zpracování osobních údajů spočívá ve vyřizování pracovněprávní agendy v oblasti daní, zdravotního a 

sociálního pojištění, vedení evidence zaměstnanců, administrace profesní kvalifikace, BOZP a dále při 

samotné činnosti společnosti. V těchto uvedených případech právní předpisy nevyžadují souhlas 

subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. 

V ojedinělých případech dochází ke zpracování osobních údajů některých pracovníků nad rámec 

uvedených povinností společnosti ZNAKON, a.s. jako zaměstnavatele. V těchto případech ovšem 

dochází ke zpracování osobních údajů výhradně na základě souhlasu subjektu údajů. 

Osobní údaje subjektů údajů nejsou předávány třetím osobám pro účely jejich vlastního marketingu. 

K osobním údajům mají přístup pouze pověření pracovníci společnosti ZNAKON, a.s., zákonem 

stanovení příjemci (příslušné orgány státní správy, zdravotní pojišťovny apod.) a v minimální míře naši 

obchodní partneři. U všech osob, kterým osobní údaje zaměstnanců zpřístupníme, požadujeme 

dodržování dostatečných standardů zabezpečení Vašich osobních údajů a důsledné plnění právních 

povinností v oblasti nakládání s osobními údaji. 

Osobní údaje zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků důsledně chráníme. Osobní údaje 

zpracováváme elektronicky i manuálně, v obou případech však dodržujeme technická a organizační 

opatření, která zajišťují vysoký standard ochrany osobních údajů.  

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností 

vyplývajících z uzavřené pracovní smlouvy a dále po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat 

podle příslušných právních předpisů. 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů mají zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci 

následující práva: 
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• Právo na přístup k osobním údajům. Na žádost subjektu údajů potvrdíme, zda a v jakém rozsahu 

jsou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jakým příjemcům jsou zpřístupněny, po jakou dobu 

budou údaje uloženy a jaká další práva subjektu údajů vznikají v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů. Na vyžádání poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. 

• Právo na opravu. Pokud se některý z osobních údajů změní, má subjekt údajů právo na jeho opravu. 

Pokud budeme upozorněni, bez zbytečného odkladu aktualizujeme osobní údaje, které evidujeme, a 

opravíme veškeré nepřesnosti. 

• Právo na výmaz. V případě, že osobní údaje již nejsou třeba pro účel, pro který byli zpracovávány, na 

základě žádosti subjektu údajů je bez zbytečného odkladu zlikvidujeme. 

• Právo na omezení zpracování. Na žádost subjektu údajů omezíme zpracování osobních údajů:  

a) na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud je přesnost údajů 

zpochybňována, 

b) pokud byly osobní údaje zpracovávány neoprávněně,  

c) osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, k nimž byly zpracovávány anebo  

d) byla vznesena námitka proti zpracování údajů pro účely ochrany našich oprávněných zájmů 

a dosud jsme neposoudili, zda převažují oprávněné důvody subjektu údajů pro likvidaci 

osobních údajů nad oprávněnými zájmy společnosti. Na rozdíl od výmazu zůstávají v tomto 

případě osobní údaje uchovány, nicméně nebudou využívány k účelům, pro které bylo 

zpracování omezeno. 

• Právo vznést námitku. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli 

vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.  

• Právo na oznámení porušení zabezpečení osobních údajů. Pokud by i přes veškerou snahu 

společnosti došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a nastalá situace by pro subjekt údajů 

představovala významné riziko, bez zbytečného odkladu bude subjekt údajů informován.  

• Právo podat stížnost. V případě, že subjekt údajů není spokojen s tím, jak společnost postupuje při 

zpracování osobních údajů, nebo pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu 

s obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobní údajů. 

 

 

 

 

V Sousedovicích, 23.5.2018 


