Informace subjektům údajů – rodinným příslušníkům zaměstnance
INFORMACE O SPRÁVCI
Společnost Č.V.PROTOTYP s.r.o., IČ: 25376675, se sídlem U Řeky 694, Hrabová, 720 00
Ostrava, sp.zn. C 16662 vedená u Krajského soudu v Ostravě, kontaktní e-mail:
cvprototyp@cvprototyp.cz kontaktní telefon: +420 596 735 133 webové stránky:
www.cvprototyp.cz (dále jen „Společnost“).
V některých případech Společnost zpracovává osobní údaje osob blízkých zaměstnancům,
a to manžela/manželky zaměstnance, druhého rodiče dítěte zaměstnance a dětí
zaměstnance.
Cílem tohoto dokumentu je přiblížit těmto osobám, jakým způsobem s osobními údaji
v uvedené souvislosti nakládáme a naplnit tak informační povinnost ve smyslu 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/EC („GDPR“).
KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení
Datum narození
Rodné číslo
Adresa bydliště
Zaměstnavatel

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje máme od Vás, když jste souhlasili s tím, aby nám byly údaje zaměstnancem
předány a aby byly využity ve prospěch zaměstnance za níže popsaným účelem.
Účel zpracování:
Osobní údaje manžela/manželky zpracováváme za účelem uplatnění slevy
manžela/manželku v rámci výpočtu měsíčních záloh na daně a ročního zúčtování daně.

na

Osobní údaje druhého rodiče dítěte zaměstnance za účelem doložení čestného prohlášení
při uplatnění slevy na dítě v rámci výpočtu měsíčních záloh na daně a ročního zúčtování
daně z příjmu.
Osobní údaje dítěte zaměstnance za účelem uplatnění slevy na dítě v rámci výpočtu
měsíčních záloh na daně a ročního zúčtování daně z příjmu.
Právní základ zpracování:
Dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kdy subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých
osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
Doba uložení osobních údajů:
Po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance a následně po dobu, jakou nám ukládají
příslušné právní předpisy, zejména zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném
znění.

Příjemci osobních údajů:
Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Společnost. To znamená, že Společnost
stanovuje shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuje, volí prostředky
zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení. Společnost při plnění svých závazků
využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Některé tyto subjekty jsou sami
v roli správce, jiní v roli zpracovatele, kteří pak zpracovávají osobní údaje pouze podle
našich pokynů.
Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předáváme zejména advokátní kanceláři,
poskytovatelům datových IT služeb, příslušným správním orgánům, pokud nám takovou
povinnost ukládá zákon, zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán
oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat.
Za smluvní partnery volíme pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky
o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. S každým
dodavatelem v roli zpracovatele osobních údajů máme uzavřenu smlouvu o zpracování
osobních údajů, abychom zajistili co nejvyšší úroveň zabezpečení osobních údajů.
Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky a se sídlem v členském
státě Evropské unie.
VAŠE PRÁVA
Ohledně Vašich osobních údajů máte právo od nás jako správce požadovat:
•
•
•
•
•
•

odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
přístup k nim (článek 15 GDPR)
jejich opravu (článek 16 GDPR)
jejich výmaz (článek 17 GDPR)
omezení jejich zpracování (článek 18 GDPR)
vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR)

Rovněž máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů.

Účinnosti ode dne 25. 5. 2018.

