POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochraně osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů věnujeme velkou pozornost,
abychom předešli neoprávněným zásahům do jejich soukromí. V souladu s tím si Vás dovolujeme níže
seznámit, jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům, z jakých zdrojů jsou získávány, jak je
zpracováváme a zajišťujeme jejich ochranu, komu jsou dále poskytovány a jaká jsou vaše práva ve vztahu
k osobním údajům, které zpracováváme. V oblasti zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní
úpravou, našimi interními předpisy a zásadami.

A.
Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme jen ty nezbytné, především
údaje sloužící k Vaší jednoznačné identifikaci, především jméno, příjmení, rodné číslo, datum
narození, adresu trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu), číslo pasu
nebo jiného obdobného, dokumentu,
kontaktní údaje, zejména Vámi uvedenou korespondenční adresu, číslo telefonu nebo e-mail,
podpis,
v případě zaměstnanců pak i fotografii, údaje potřebné pro výpočet mzdy, údaje o dosažené
kvalifikaci (znalostí), zdravotní způsobilosti.

B.
K jakému účelu, jakým způsobem a po jakou dobu osobní údaje zpracováváme
Vaše údaje zpracováváme za účelem
plnění personálních a mzdových úloh vycházejících z uzavřeného pracovněprávního vztahu,
plnění úloh vyplývajících z uzavřeného dodavatelskoodběratelského vztahu,
plněni požadavků dozorových a jiných státních orgánů a zákonných povinnosti vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů,
ochrany našich práv a pravém chráněných zájmů.
Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech. Po
celou dobu jsou údaje chráněny před neoprávněným zásahem, ztrátou, zničením či jejich zneužitím a
všechny osoby, které s údaji přicházejí do styku, jsou vázány povinností mlčenlivosti.
Osobni údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištěni všech prav a povinnosti plynoucích
z našeho smluvního vztahu, tj. po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřených smluv, a
dále po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

C.
Souhlas se zpracováním
Poskytnuti osobních údajů je zcela dobrovolné, avšak nutné k tomu, aby smluvní vztah mohl být uzavřen,
resp. mohl být řádně a plnohodnotně naplňován k tomu ve prospěch obou mluvních stran.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a
předpisy souvisejícími, zpracovávání osobních údajů nevyžaduje od Vás souhlas. Jde například
o zpracovávání nezbytné pro dodržení právních povinností správce nebo povinností a práv vyplývajících
z uzavřené smlouvy či oprávněného zájmu správce.
Je-li souhlas vyžadován, zpracováváme osobni údaje výhradně s Vašim souhlasem.

D.
Jak osobní údaje získáváme
Osobní údaje získáváme
přímo od Vás při jednání o uzavření smlouvy, v průběhu trvání smluvního vztahu (plnění
smlouvy) a při řešení mimořádných událostí, pakliže jste jimi byli dotčeni,
od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis či s Vašim souhlasem.

E.
Komu osobní údaje poskytujeme
Osobni údaje zpracováváme sami nebo prostřednictvím pověřených zpracovatelů na základě
zpracovatelské smlouvy uzavřené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o
ochraně osobních údajů (GDPR). Ve všech případech přísně dbáme na to, aby byly zachovaný všechny
povinnosti, které správci a zpracovatelům plynou ze zmiňovaného nařízení.
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž třetím osobám
statním organům a dalším institucím v rámci plněni zákonných povinnosti, zejména organům
statni správy, soudům, organům činným v trestním řízeni, organům dohledu, exekutorům,
notářům, a dalším,
zpracovatelům, kteří nám poskytuji služby v souvislosti s plněním zákonných a smluvních prav a
povinnosti,
členům Skupiny ČD, avšak pouze v případě, že k tomu od Vás získáme příslušný souhlas,
vzdělávacím agenturám, školám, které přímo zajišťují Vaše vzdělávání, respektive zvýšení
kvalifikace,
s Vašim souhlasem nebo na váš příkaz mohou být osobni údaje poskytnuty i dalším subjektům.

F.
Vaše práva v souvislosti s osobními údaji
V různých případech a okolnostech máte právo na
informace,
přístup k osobním údajům
opravu osobních údajů,
námitku proti zpracování,
omezení zpracování,
výmaz osobních údajů,
přenositelnost,
odvolat souhlas,
podat stížnost u dozorového úřadu.
Více detailních informací k Vaším právům, způsobu a postupu jejich uplatnění naleznete na
https://portal.dpov.cd.cz (zaměstnanci) nebo na www.dpov.cz (zákazníci, dodavatelé).

