VŠEOBECNÁ INFORMACE SPRÁVCE
PRO DOTČENÉ SUBJEKTY ÚDAJŮ
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR)
Tato všeobecná informace dle čl. 14 GDPR je informací poskytovanou v případě, že zpracovávané osobní údaje
nejsou získány přímo od subjektu údajů. Podrobnější informace ve vztahu k dotčenému zpracování osobních údajů
budou poskytnuty subjektu údajů na jeho žádost dle čl. 15 GDPR.

(dle čl. 14 odst. 1 GDPR)
a) Správce osobních údajů:

b) Pověřenec pro ochranu
osobních údajů:
c) Účely zpracování:

aSERVIS spol. s r.o.
se sídlem Politických vězňů 1964, 274 01 Slaný
IČ: 489 51 331, spisová značka: C 29720 vedená u Městského soudu v Praze
e-mail: vedeni@aservis-slany.cz; web: www.aservis-slany.cz (dále jen „Správce“).
Není jmenován.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Právní důvod (základ) pro
zpracování:
d) Kategorie dotčených
osobních údajů:
e) Kategorie příjemců
osobních údajů:
f)

Záměr předat osobní údaje
příjemci ve třetí zemi nebo
mezinárodní organizaci:
(dle čl. 14 odst. 2 GDPR)
a) Doba uložení osobních
údajů:
b)

Oprávněné zájmy Správce
nebo třetí strany:

c)

Práva subjektů údajů ve
vztahu k osobním údajům
– vůči Správci:
Právo odvolat souhlas:

d)
e)
f)

g)

Právo podat stížnost
u dozorového úřadu:
Zdroj, ze kterého osobní
údaje pocházejí:

zajišťování personální a mzdové agendy pro účely plnění pracovněprávních
smluv a povinností dle zákoníku práce a dalších předpisů;
plnění zákonných povinností;
plnění smluv uzavřených mezi Správcem a zaměstnancem;
případné oslovování v rámci marketingu;
účely obsažené v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů.

(i) plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;
(ii) plnění právní povinnosti;
(iii) oprávněné zájmy Správce či třetí strany;
(iv) není-li dán jiný titul, pak souhlas se zpracováním osobních údajů.
Zpravidla zejména jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště, trvalý pobyt,
sídlo, e-mail, telefon, případně rodné číslo (tj. osobní údaje uvedené ve
smlouvě/dokumentu poskytnutému Správci, stanovené právními předpisy, obsažené
ve veřejných rejstřících či jinak záměrně zveřejněné subjektem údajů).
(i) advokátní kancelář;
(iii) externí IT specialista;
(ii) pojišťovna;
(iv) orgány veřejné moci.
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo prostor EU,
resp. mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo EU
– Island, Lichtenštejnsko a Norsko) ani mezinárodní organizaci.
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, vnitřních předpisech
Správce nebo v právních předpisech, kdy jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv
a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z právních předpisů.
Zpracování osobních údajů prováděné pro účely přímého marketingu (obchodní
sdělení, nabídka navazujících a/nebo dalších služeb a/nebo zboží Správcem); uplatnění
právních nároků.
(i) požadovat přístup;
(iv) požadovat omezení zpracování;
(ii) požadovat opravu nepřesných údajů;
(v) vznést námitku proti zpracování;
(iii) požadovat výmaz;
(vi) požadovat přenositelnost údajů.
Pokud je zpracování založeno na souhlasu se zpracováním, pak je dáno právo odvolat
kdykoliv souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu
uděleném před jeho odvoláním
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).
Osobní údaje jsou předány Správci zaměstnancem Správce, případně členem
statutárního (nebo jiného voleného) orgánu Správce nebo smluvním partnerem,
případně jsou získány z veřejných zdrojů (rejstříků).
Je-li subjekt osobních údajů osobou zapsanou ve veřejných rejstřících, pak mohou
údaje v přiměřeném rozsahu pocházet i z takového veřejného zdroje.
Není prováděno.

Automatizované
rozhodování/profilování:
Tato informace je aktualizována a odpovídá skutečnému stavu ke dni 25.05.2018.

