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Úvodní ustanovení 

 

Tuto informaci o zpracování osobních údaj  zam stnanc  a uchazeč  o zam stnání (dále jen 
„Informace“) vydává Česká kancelá  pojistitel , IČ: 700 99 618, se sídlem na adrese Praha 4, 
Na Pankráci 1724/12ř, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem 
v Praze, sp. zn. A 49763, jež byla z ízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojišt ní odpov dnosti 
z provozu vozidla, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „ČKP“), Česká asociace pojišťoven, 
IČ: 4ř6 24 024, se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 1724/12ř, PSČ 140 00, zapsaná 
v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, sp. zn. L 59063 (dále jen „ČůP“) a 
SUPIN s.r.o., IČ: 247 4ř 061, se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 1724/12ř, PSČ 140 00, 
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, sp. zn. C 171125 (dále jen 
„SUPIN“). 

Tato Informace je určena všem zam stnanc m ČKP/ČůP/SUPIN Ěpro účely této Informace se 
zam stnanci rozumí též členové správní rady ČKP, členové prezidia ČůP, jednatel SUPIN a 
výkonný editel ČKP/ČůP) a uchazeč m o zam stnání u ČKP/ČůP/SUPIN. Tato Informace se 
vydává v souladu se zásadou transparentnosti dle čl. 13 a 14 na ízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran  fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údaj  a o volném pohybu t chto údaj  Ědále jen „GDPR“), a slouží 
k informování výše uvedených osob (subjekt  údaj ) o rozsahu a zp sobu zpracování jejich 
osobních údaj  a o jejich právech v souvislosti s tímto zpracováním. 
 

 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM  I.

 
Pro účely této Informace se rozumí: 
 
a) „osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osob  

(dále jen „subjekt údaj “); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze 
p ímo či nep ímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, nap íklad jméno, 
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvk  
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity 
této fyzické osoby; 

 
b) „správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán ve ejné moci, agentura nebo jiný subjekt, 

který sám nebo společn  s jinými určuje účely a prost edky zpracování osobních údaj  a 
nese primární odpov dnost za dodržování p íslušných p edpis  na ochranu osobních údaj  
(zejména GDPR); 

 
c) „ÚOOÚ“ Ú ad pro ochranu osobních údaj , který je nezávislým dozorovým ú adem ve 

smyslu GDPR v České republice, pov eným dohlížet na dodržování p íslušných právních 
p edpis  týkajících se ochrany osobních údaj ; 

 
d) „zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory 

osobních údaj , která je provád na pomocí či bez pomoci automatizovaných postup , jako 
je shromážd ní, zaznamenání, uspo ádání, strukturování, uložení, p izp sobení nebo 
pozm n ní, vyhledání, nahlédnutí, použití, zp ístupn ní p enosem, ší ení nebo jakékoliv jiné 
zp ístupn ní, se azení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; 

 
e) „zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán ve ejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce na základ  písemné smlouvy 
o zpracování osobních údaj  uzav ené v souladu s GDPR; 
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f) „zvláštními kategoriemi osobních údaj “ osobní údaje, které vypovídají o rasovém či 
etnickém p vodu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém p esv dčení 
nebo členství v odborech, a zpracování genetických údaj , biometrických údaj  za účelem 
jedinečné identifikace fyzické osoby a údaj  o zdravotním stavu či o sexuálním život  nebo 
sexuální orientaci fyzické osoby. 

 
 ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDůJ  II.

 
Ve vztahu ke svým zam stnanc m a uchazeč m o zam stnání je ČKP/ČůP/SUPIN správcem 
osobních údaj , jenž samostatn  určuje níže uvedené účely a prost edky zpracování osobních 
údaj  a stanoví opat ení související se zpracováním osobních údaj , zejména s jejich 
zabezpečením. ČKP/ČůP/SUPIN jako správce osobních údaj  odpovídá za to, že osobní údaje 
jsou zpracovávány v souladu s požadavky p íslušných právních p edpis  Ěp edevším GDPRě. 
Bližší podrobnosti o procesu zpracování osobních údaj  stanoví „Pracovní sm rnice, kterou se 
upravuje zpracování osobních údaj “, kterou společn  ČKP/ČůP/SUPIN vydali dne 22.5.2018 
(dále jen „Sm rnice o zpracování osobních údaj “). 

 
P i zpracování osobních údaj  ze strany ČKP/ČůP/SUPIN nedochází k rozhodování o subjektech 
údaj  založeném výhradn  na automatizovaném zpracování osobních údaj  Ěvčetn  profilování), 
které má pro subjekt údaj  právní účinky nebo se ho obdobným zp sobem významn  dotýká. 

 
Zdroje osobních údaj :  
 
Osobní údaje jsou získávány p ímo od subjekt  údaj , a to: 
 

a) v p ípad  uchazeč  o zam stnání prost ednictvím životopis  zaslaných t mito uchazeči 
skrze portály a aplikace společnosti LMC s.r.o. Ějak je specifikována v čl. III písm. a) nížeě 
Ěnap . jobs.cz, Teamio a dalšíě nebo p ímo ČKP/ČůP/SUPIN na e-mailovou adresu 
kariera@supin.cz; 
 

b) v p ípad  zam stnanc  zejména prost ednictvím vstupního dotazníku, který je 
zam stnanec povinen vyplnit p i nástupu do zam stnání, uzav ené pracovní smlouvy 
a dalších pracovn právních dokument  Ěnap . žádost o poskytnutí p ísp vku na penzijní 
p ipojišt ní, apod.ě. 

 
Zam stnanec, který má nastoupit na pracovní pozici k výkonu práce, p i níž nakládá s nikoli 
zanedbatelnými majetkovými hodnotami ČKP/ČůP/SUPIN je p ed nástupem do zam stnání 
povinen p edložit HR managerovi1 k nahlédnutí výpis z rejst íku trest , který není starší více než 
3 m síce. Pro tento požadavek je dle záv ru ČKP/ČůP/SUPIN dán v cný d vod spočívající 
v povaze vykonávané práce a lze jej považovat za p im ený ve smyslu ustanovení § 316 odst. 4 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . Z rejst íku trest  není 
po izována kopie a ČKP/ČůP/SUPIN dále nijak nezpracovává osobní údaje, které z n j vyplývají. 
 
Vytvá ení osobních údaj : 
 
ČKP/ČůP/SUPIN rovn ž m že vytvá et osobní údaje, které se týkají zam stnanc , jako nap . 
název pracovní pozice, údaje o odm ňování a formální hodnocení výsledk  práce. Tyto osobní 
údaje ČKP/ČůP/SUPIN pomáhají provozovat vlastní činnost a ídit zam stnance. Pokud 
zam stnanci určité osobní údaje neposkytnou, m že se stát, že se ČKP/ČůP/SUPIN nepovede 
dosáhnout n kterých účel  zpracování osobních údaj , které jsou uvedeny v této Informaci níže. 
 
Zpracovávané osobní údaje:  
 

                                                 
1 V organizační struktuře existuje tato pozice pouze u společnosti Supin. Na základě smlouvy o spolupráci mezi 

společnostmi v rámci skupiny je vztahována i na společnosti ČAP a ČKP.  
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V p ípad  uchazeč  o zam stnání zpracovává ČKP/ČůP/SUPIN osobní údaje v rozsahu: jméno, 
p íjmení; akademický titul; datum narození; adresa trvalého pobytu a p ípadn  též bydlišt ; 
dosažené vzd lání; údaj o p edchozích zam stnavatelích a pracovních pozicích; e-mailová 
adresa; telefonní číslo; dovednosti, zájmy a fotografie, pokud jsou tyto údaje v životopisu 
uvedeny.  
 
V p ípad  zam stnanc  zpracovává ČKP/ČůP/SUPIN následující kategorie osobních údaj : 

 
a) Základní údaje: jméno a p íjmení; akademický titul; profesní titul;  rodné číslo; datum a 

místo narození; státní p íslušnost; rodinný stav; název pracovní pozice 
u ČKP/ČůP/SUPIN; dosažené vzd lání a datum ukončení studia; údaj o p edchozích 
zam stnavatelích a pracovních pozicích; údaj o zdravotním postižení; údaj o zdravotní 
pojišťovn ; číslo pr kazu zdravotního pojišt ní; číslo občanského pr kazu; číslo pasu Ěje-
li relevantní); číslo idičského pr kazu Ěpouze v p ípad  idič  referent ě; číslo víza Ěje-li 
relevantní); číslo pracovního povolení Ěje-li relevantní); údaje o závislých osobách Ěvčetn  
d tíě a rodinných p íslušnících; fotografie; 
 

b) Kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu a bydlišt  Ěpokud je odlišnáě; soukromé telefonní 
číslo; telefonní číslo do zam stnání; číslo služebního mobilního telefonu; soukromá 
e-mailová adresa; pracovní e-mailová adresa; systémové ID p id lené ČKP/ČůP/SUPIN; 
 

c) Údaje pro účely pracovních cest: kopie velkého technického pr kazu vozidla 
zam stnance užitého p i pracovní cest ; účtenky za pohonné hmoty; 
 

d) Údaje pro účely odm ňování: výše a splatnost mzdy a poskytnutých bonus ; údaje 
o d chodovém zabezpečení; údaje o bankovním účtu; údaj o p ípadných exekucích či 
insolvenčních a jiných ízeních pro účely provád ní srážek ze mzdy; potvrzení 
o hypotéce; potvrzení o studiu; informace o dárcovství krve; číslo smlouvy o penzijním 
p ipojišt ní; 
 

e) Personální záznamy: úvazek Ěcelý nebo částečnýě; datum uzav ení pracovního pom ru; 
konec zkušební doby; kategorie/podkategorie zam stnance; jméno vedoucího 
zam stnance; název organizační jednotky; pracovní úroveň; pracovní absence 
a evidence docházky a pracovní doby; povýšení; dovolená a žádosti o povolení čerpání 
dovolené; informace o výsledcích pracovn  léka ských prohlídek; 
 

f) Školení a hodnocení zam stnanc : cíle vzd lávání zam stnance; pokrok a výsledky; plán 
rozvoje zam stnance; výkonnostní cíle a výsledky hodnocení zam stnance; výsledky 
sebehodnocení zam stnance; absolvovaná a dokončená školení; termíny školení, 
získané kvalifikace; 
 

g) Dodržování p edpis  a pracovních povinností: zprávy o porušení povinností zam stnance 
vyplývajících z právních p edpis  vztahujících se k jím vykonávané práci; disciplinární 
tresty; potvrzení ohledn  vnit ních p edpis  ČKP/ČůP/SUPIN; datum a d vod výpov di 
nebo ukončení pracovního pom ru; 
 

h) Bezpečnostní údaje: p ihlašování Ěvčetn  uživatelského jména a hesla); záznamy 
o p ihlašování Ěvčetn  místa p ihlašování, p ihlašovací IP adresy a neúsp šných pokus  
o p ihlášeníě; údaje o uživatelských jménech a heslech v minulosti; záznamy o interním 
vyšet ování; záznamy o využívání IT systém  ČKP/ČůP/SUPIN ze strany zam stnanc . 

 
      i)  Kamerové záznamy: ČKP/ČůP/SUPIN z d vodu ochrany svého majetku instalovala 
kamerový systém snímající vstupy do vnit ních prostor a kancelá í ČKP/ČůP/SUPIN. Kamerový 
systém neslouží k otev enému ani skrytému sledování činnosti zam stnanc  nebo dalších osob 
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oprávn n  se pohybujících v prostorách ČKP/ČůP/SUPIN. Kamerové systémy nejsou skryté, 
kamery jsou umíst ny viditeln  a nesledují prostory kancelá í zam stnanc  jako 
takové ani zázemí pro zam stnance. P esto se však m že stát, že kamery zaznamenají podobu 
zam stnance či jiných osob pohybujících se v záb ru kamery. Vizuální záznamy z kamer jsou 
po izovány systémem tzv. nekonečné smyčky, kdy po napln ní pam ťového média kamery 
dochází k ukládání dalšího záznamu na místo nejstaršího záznamu v intervalu nejvýše 10 dn . 
Tímto zp sobem je zajišt no, že staré záznamy jsou zničeny jejich p epsáním záznamy 
nov jšími. Zam stnanci a další osoby vstupující            
do prostor ČKP/ČůP/SUPIN jsou o sledování kamerovým systémem informováni prost ednictvím 
informačních cedulí. 
 
Zpracovávání zvláštních kategorií osobních údaj : 
 
ČKP/ČůP/SUPIN neshromažďuje ani jinak nezpracovává zvláštní kategorie osobních údaj  
subjekt  údaj , vyjma p ípad , kdy: 
 

a) zpracování je vyžadováno nebo povoleno p íslušnými právními p edpisy;  
 

b) zpracování je nezbytné k odhalování nebo prevenci trestné činnosti; 
 

c) zpracování je nezbytné pro vznik, výkon nebo obhajobu zákonných práv;  
 

d) zpracování je nezbytné k ochran  zásadních zájm  jakékoli fyzické osoby; nebo 
 

e) v souladu s p íslušnými p edpisy ČKP/ČůP/SUPIN získá výslovný p edchozí souhlas 
subjektu údaj  se zpracováním zvláštních kategorií osobních údaj  Ěstejn  jako je 
uvedeno výše, tento právní základ se používá pouze ve vztahu ke zpracování, které je 
zcela dobrovolné a nepoužívá se pro zpracování, které je nezbytné nebo povinné 
v jakémkoli ohledu). 

 
Účely zpracování osobních údaj : 
 
Osobní údaje uchazeč  o zam stnání jsou zpracovávány za účelem organizace 
a vyhodnocování výb rového ízení p i náboru nových zam stnanc , tj. za účelem jednání 
o uzav ení pracovní smlouvy nebo n které z dohod uzavíraných mimo pracovní pom r. 
 
Osobní údaje zam stnanc  jsou zpracovávány za následujícími účely: 

 

a) ízení lidských zdroj : ízení lidských zdroj  a jiné pot ebné ízení zam stnanc  b hem 
pracovního pom ru; nábor, ízení výkonnosti, plánování povyšování a nástupnictví; 
interní komunikace a ízení pracovn právních vztah ; personální pr zkumy; ízení 
mobility, včetn  správy pracovních cest zam stnanc ; hodnocení/kontrola; rozvoj 
zam stnanc ; ízení docházky a absencí, p ekážek v práci a dovolené; povyšování; 
p evody; vysílání na práci; a vytvá ení a vedení jednoho nebo n kolika adresá  
zam stnanc ; informování o firemních akcích; 
 

b) Obchodní a finanční ízení: ízení a provozování činnosti ČKP/ČůP/SUPIN; audit; 
za izování sch zek; marketing; nákup; interní komunikace; externí komunikace; 
 

c) Školení: školení a zvyšování pov domí zam stnanc ; aktivity v oblasti kariérního rozvoje; 
ízení dovedností; 

 
d) Komunikace a provoz IT, ochrana majetku ČKP/ČůP/SUPIN: ízení interních komunikací 

a intranetu; poskytování a údržba IT systém  a kancelá ského vybavení; vedení evidence 
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p id lování vybavení; provoz zabezpečení IT, firewall  a antivirového software; 
bezpečnostní postupy a kontroly spojené s IT; správa internetových stránek ČKP/ČůP; 
 

e) Zdraví a bezpečnost: ochrana bezpečnosti a zdraví p i práci; krizový plán; vedení 
související evidence; soulad s p íslušnými právními p edpisy; 
 

f) Odm ňování: plánování a výplata odm ny; vedení účetní, mzdové a daňové agendy; 
odm ňování, motivační programy, výhody a penzijní p ipojišt ní; srážky ze mzdy; správa 
bonus ; vyúčtování cestovních náhrad; 
 

g) ízení systém  a činnosti ČKP/ČůP/SUPIN: správa IT systém ; ekonomické, finanční 
a administrativní ízení; plánování; výkaznictví; 
 

h) Plánování do budoucna: plánování nástupnictví, organizační plánování, včetn  tvorby 
rozpočtu; 
 

i) Dodržování pracovn právních p edpis  a povinností: dodržování povinností zam stnanc  
vyplývajících z právních p edpis  vztahujících se k jimi vykonávané práci, včetn  vnit ních 
p edpis  ČKP/ČůP/SUPIN a právních/regulačních povinností; disciplinární šet ení 
a šet ení stížností; smír; disciplinární ízení; vedení a ízení ČKP/ČůP/SUPIN a interní 
výkaznictví. 

 

Právní základ pro zpracovávání osobních údaj :  
 
P i zpracovávání výše uvedených osobních údaj  v souvislosti s účely uvedenými v této 
Informaci se ČKP/ČůP/SUPIN spoléhá na n který z níže uvedených právních základ : 
 

a) výslovný p edchozí souhlas se zpracováním; tento právní základ se používá pouze ve 
vztahu ke zpracování, které je zcela dobrovolné (nap . zpracování fotografií 
zam stnanc )2, a nepoužívá se pro zpracování, které je v jakémkoli ohledu nezbytné 
nebo povinné – v t chto p ípadech je zvolen jiný právní základ zpracování; 
 

b) zpracování je nezbytné v souvislosti s jednáním o uzav ení a následným pln ním 
pracovní smlouvy, p ípadn  dohody o provedení práce/pracovní činnosti (tj. zejména 
zpracování pod body a), c) a i) výšeě; 
 

c) zpracování je nezbytné pro pln ní právních povinností ČKP/ČůP/SUPIN dle p íslušných 
právních p edpis  Ětj. zpracování pro účely uvedené pod body e) a f) výše); nebo 
 

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávn ných zájm  ČKP/ČůP/SUPIN, které p evažují 
nad zájmy subjekt  údaj  nebo jejich základními právy či svobodami; t mito oprávn nými 
zájmy ČKP/ČůP/SUPIN jsou: 

 
i. efektivní ízení zam stnanc  a vnit ní komunikace; ízení, provozování a podpora 

činnosti ČKP/ČůP/SUPIN;  
ii. zachování bezpečnosti a zabezpečení zam stnanc  a činnosti ČKP/ČůP/SUPIN; 

ochrana prostor a majetku ČKP/ČůP/SUPIN; a 
iii. kvalitní poskytování služeb a naplňování činnosti ČKP/ČůP/SUPIN. 

 
 SD LOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDůJ  T ETÍM STRůNÁM III.

 

                                                 
2 Z opatrnosti doporučujeme zpracovávat fotografie zaměstnanců např. pro účely jejich použití v ČAP news 
nebo Pojistném obzoru se souhlasem těchto zaměstnanců. 
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ČKP/ČůP/SUPIN v n kterých p ípadech využívá p i zpracování osobních údaj  dalších osob 
Ězpracovatel  osobních údaj ě. Ke zpracování osobních údaj  dochází vždy pouze v nezbytném 
rozsahu, takže jednotliví zpracovatelé mají p ístup vždy jen k t m osobním údaj m, které 
pot ebují pro svou činnost. Zpracování osobních údaj  dalšími zpracovateli probíhá vždy na 
základ  smlouvy o zpracování osobních údaj , kterou je ČKP/ČůP/SUPIN povinna s každým 
zpracovatelem písemn  uzav ít. Každý zpracovatel se v této smlouv  zejména zaváže (i) 
zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s p edchozími pokyny ČKP/ČůP/SUPIN; 
a (ii) využívat veškerá opat ení k ochran  d v rnosti a zabezpečení osobních údaj . 
 
Ve vztahu k osobním údaj m zam stnanc  ČKP/ČůP využívá následující zpracovatele: 

 
a) SUPIN s.r.o., IČ: 247 49 061, se sídlem na adrese Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 

1724/12ř, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem 
v Praze, sp. zn. C 171125, která je dce inou společností ČKP a zpracovatelem osobních 
údaj  v oblasti ekonomicko-správní, HR a IT činnosti, jakožto i osobních údaj  
pocházejících ze záznam  po ízených kamerovým systémem instalovaným v prostorách 
ČKP/ČůP; 

 
Ve vztahu k osobním údaj m zam stnanc  ČKP/ČůP/SUPIN využívá následující zpracovatele: 

     a)  Elanor spol. s r.o., IČ: 158 87 219, se sídlem na adrese Praha 10, Kodaňská 1441/46, 
PSČ 100 00, zapsanou v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, 
sp. zn. C 1Ř12, která pro ČKP/ČůP/SUPIN provádí externí zpracování mezd 
zam stnanc ; 

b) Halo taxi, IČ: 256 2Ř 747, se sídlem Písecká ř, Praha 3, PSČ 130 00, kterou využívají 
zam stnanci ČKP/ČůP/SUPIN pro služební jízdy a která zpracovává osobní údaje 
zam stnanc  v souvislosti s t mito jízdami; 

c) jednotliví poskytovatelé pracovn  léka ských služeb, kte í zajišťují pracovn  léka ské 
prohlídky zam stnanc  ČKP/ČůP/SUPIN a další pracovn  léka ské služby dle zákona 
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve zn ní pozd jších p edpis , a to 
vždy na základ  písemné smlouvy o poskytování pracovn  léka ských služeb uzav ené 
mezi ČKP/ČůP/SUPIN a p íslušným poskytovatelem t chto služeb.  

 
Ve vztahu k osobním údaj m uchazeč  o zam stnání ČKP/ČůP/SUPIN využívá následující 
zpracovatele: 

d) LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem na adrese Praha 7, Jankovcova 156ř/2c, PSČ 
17000, zapsanou v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, sp. zn. C 
82484, která prost ednictvím své webové aplikace Teamio zajišťuje pro ČKP/ČůP/SUPIN 
publikaci pracovních pozic a komunikaci s kandidáty, a zpracovává tak osobní údaje o 
uchazečích pro ČKP/ČůP/SUPIN; 

 
Krom  toho je ČKP/ČůP/SUPIN oprávn na či povinna sd lovat osobní údaje: 

e) právním, daňovým a regulačním orgán m na požádání, nebo za účelem oznamování 
skutečných porušení nebo podez ení na porušení p íslušného právního p edpisu;  

f) znalc m, účetním, daňovým poradc m, auditor m, právník m a jiným externím odborným 
poradc m ČKP/ČůP/SUPIN, pokud jsou profesn  nebo smluvn  vázáni zachovávat 
mlčenlivost a d v rnost informací; 

g) jakékoli p íslušné osob , ozbrojené složce či orgánu činnému v trestním ízení nebo 
soudu, v rozsahu nezbytném k prokázání, uplatn ní nebo obhajob  zákonných práv; 

h) jakékoli p íslušné osob  za účelem prevence, vyšet ování, odhalování nebo stíhání 
trestných čin , včetn  zabezpečení proti ohrožení ve ejné bezpečnosti a prevence 
takových hrozeb. 
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 P EDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDůJ  DO ZůHRůNIČÍ IV.

 
Osobní údaje uchazeč  o zam stnání ani zam stnanc  ČKP/ČůP/SUPIN nejsou p edávány 
mimo Českou republiku. 

 
 ZůBEZPEČENÍ ÚDůJ  V.

  
ČKP/ČůP/SUPIN p ijala vhodná technická a organizační opat ení k ochran  osobních údaj  
uchazeč  o zam stnání a zam stnanc  proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrát , 
zm n , neoprávn nému sd lování, neoprávn nému p ístupu, jakož i jiným protiprávním nebo 
neoprávn ným formám zpracování, v souladu s p íslušnými právními p edpisy (zejména GDPR). 
Bližší podrobnosti ohledn  zabezpečení osobních údaj  jsou uvedeny ve Sm rnici o zpracování 
osobních údaj . 
 

 
 P ESNOST ÚDůJ  VI.

  
ČKP/ČůP/SUPIN činí všechny p im ené kroky k zajišt ní: 

a) p esnosti a v p ípad  pot eby též aktualizace zpracovávaných osobních údaj ; a 

b) bezodkladného vymazání nebo opravy jakýchkoli nep esných Ěs ohledem na účel 
zpracování) osobních údaj , které ČKP/ČůP/SUPIN zpracovává. 

 
ČKP/ČůP/SUPIN m že zam stnance požádat o potvrzení správnosti jejich osobních údaj . 
 

 
 MINIMůLIZůCE ÚDůJ  VII.

 
ČKP/ČůP/SUPIN činí všechny p im ené kroky k zajišt ní, aby zpracovávané osobní údaje 
uchazeč  o zam stnání a zam stnanc  byly omezeny na osobní údaje d vodn  vyžadované 
v souvislosti s účely uvedenými v této Informaci.  
 

 
 UCHOVÁVÁNÍ ÚDůJ  VIII.

 
ČKP/ČůP/SUPIN činí všechny p im ené kroky k zajišt ní, aby byly osobní údaje zpracovávány 
pouze po minimální dobu, která je nezbytná k napln ní účel  uvedených v této Informaci. 
 
Osobní údaje uchazeč  o zam stnání jsou uchovávány pouze po dobu trvání výb rového ízení; 
není-li uchazeč o zam stnání p ijat, jsou jeho osobní údaje bez zbytečného odkladu po ukončení 
výb rového ízení zničeny.             
 
Doba uchovávání osobních údaj  zam stnanc  se ídí t mito kritérii: 

 
a) ČKP/ČůP/SUPIN bude uchovávat kopie osobních údaj  zam stnanc  ve form  

umožňující jejich identifikaci pouze po dobu, dokud: 
 

i. trvá pracovn právní vztah; nebo 
 

ii. osobní údaje jsou nezbytné v souvislosti se zákonnými účely uvedenými v této 
Informaci, pro n ž má ČKP/ČůP/SUPIN platný právní základ Ěnap . kde má 
ČKP/ČůP/SUPIN právní povinnost uchovávat osobní údaje); a dále 

 
b) v nezbytném rozsahu po dobu: 
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i. trvání jakékoli prekluzivní či promlčecí lh ty dle p íslušných právních p edpis  pro 

p ípad uplatn ní jakýchkoli právních nárok  ze strany zam stnance nebo 
ČKP/ČůP/SUPIN v souvislosti s osobními údaji nebo pro n ž by osobní údaje 
mohly být relevantní; a 
 

ii. dalších dvou Ě2ě m síc  po uplynutí takové prekluzivní či promlčecí lh ty Ěaby 
v p ípad  uplatn ní nároku ke konci promlčecí lh ty m la ČKP k dispozici 
p im enou dobu pro identifikaci osobních údaj , kterých se nárok týkáě. 

 
V p ípad  uplatn ní jakýchkoli relevantních právních nárok  bude ČKP/ČůP/SUPIN oprávn na 
osobní údaje nadále zpracovávat po takovou další nezbytnou dobu (tj. až do ukončení 
p íslušných ízení ohledn  uplatn ných nárok ), a to pouze v nezbytném rozsahu. 
 
Jakmile uplynou výše uvedené doby uchování osobních údaj  Ěkaždá v uvedeném rozsahu), 
ČKP/ČůP/SUPIN osobní údaje buď Ěiě trvale vymaže nebo jinak zničí; nebo Ěiiě relevantní osobní 
údaje anonymizuje. 

 
 PRÁVA SUBJEKT  ÚDůJ  V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM IX.

 
V souladu s GDPR mají uchazeči o zam stnání a zam stnanci v souvislosti se zpracováním 
svých osobních údaj  ze strany ČKP/ČůP/SUPIN zejména níže uvedená práva: 
 

a) právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údaj , pokud ČKP/ČůP/SUPIN 
zpracovává dané osobní údaje pouze na základ  jejich souhlasu; odvoláním souhlasu 
však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl 
ČKP/ČůP/SUPIN dán p ed jeho odvoláním; 
 

b) právo požadovat potvrzení, zda ČKP/ČůP/SUPIN zpracovává jejich osobní údaje či nikoli, 
a pokud ano, právo získat p ístup ke zpracovávaným osobním údaj m nebo právo 
požadovat jejich kopii, spolu s informacemi o povaze zpracování osobních údaj ; 

 
c) právo požadovat opravu jakýchkoli nep esných osobních údaj ; 

 
d) právo z oprávn ných d vod  požadovat Ěiě vymazání zpracovávaných osobních údaj , 

pop ípad  Ěiiě omezení zpracování osobních údaj ; 
 

e) právo z oprávn ných d vod  vznést námitku proti zpracování osobních údaj ; a 
 

f) právo podat stížnost ohledn  zpracování osobních údaj  k Ú adu pro ochranu osobních 
údaj . 

 
Za uplatn ní výše uvedených práv nebude zam stnanec jakýmkoli zp sobem postihován.  

 
 ZÁVAZKY ZůM STNůNC  V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM X.

 
Zam stnanci jsou povinni ídit se obecn  závaznými právními p edpisy (zejména GDPR) a dále 
vnit ními p edpisy a postupy ČKP/ČůP/SUPIN, pokud zpracovávají osobní údaje, k nimž mají 
v rámci pln ní svých povinností p ístup. Zam stnanci jsou zejména povinni: 
 

a) seznámit se s touto Informací a Sm rnicí o zpracování osobních údaj ; 
 

b) vždy se p i zpracovávání osobních údaj  ídit p íslušnými právními p edpisy, zejména 
GDPR; 
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c) nezjednávat si p ístup či jinak zpracovávat osobní údaje nad rámec nezbytný pro výkon 
své práce pro ČKP/ČůP/SUPIN; a 

 
d) zachovávat p ísnou d v rnost všech osobních údaj , k nimž mají p ístup, a to i po 

ukončení pracovního pom ru k ČKP/ČůP/SUPIN. 
 

 
 

 KONTAKTNÍ ÚDAJE XI.

 
Za účelem uplatn ní jakýchkoli práv dle čl. IX této Informace a s p ípadnými p ipomínkami, 
dotazy nebo pochybnostmi ohledn  údaj  uvedených v této Informaci, p ípadn  jakýmikoli jinými 
otázkami ve vztahu ke zpracování osobních údaj  ze strany ČKP/ČůP/SUPIN, se zam stnanci 
mohou obracet na Olgu Hergetovou, HR manager (tel: 221413117, e-mailová adresa: 
olga.hergetova@supin.cz). 
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