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Příloha č. 1  

Účel zpracování osobních údajů, rozsah zpracovávaných osobních údajů, právní základ zpracování osobních údajů, kategorie příjemců 

a zpracovatelů 

 

• uchazeči o zaměstnání 
 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Účely zpracování: Právní základ 
zpracování 
osobních údajů: 

Kategorie příjemců Kategorie 
zpracovatelů 

– jméno a příjmení,  
– titul,  
– datum narození,  
– telefonní a e-mailové spojení,  
– fotografie 
– vzdělání, znalost cizích jazyků, 

odborné znalosti a dovednosti, 
předchozí zaměstnání 

 

Podklady pro výběrová 
řízení pro obsazení 
volných pracovních pozic 

článek 6 odst. 1 
písm. b) GDPR - 
zpracování je 
nezbytné pro 
splnění smlouvy, 
jejíž smluvní 
stranou je subjekt 
údajů, nebo pro 
provedení opatření 
přijatých před 
uzavřením smlouvy 
na žádost tohoto 
subjektu údajů                                                                                                                                                                                                                                     

oprávněné osoby správce 
- členové výběrových 
komisí 

 

 

• zaměstnanci  
 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Účely zpracování: Právní základ 
zpracování 
osobních údajů: 

Kategorie příjemců Kategorie 
zpracovatelů 

– jméno, příjmení, u žen včetně 
rodného či předchozího, titul, 

Personální a mzdová 
agenda zaměstnanců, 

článek 6 odst. 1 
písm. b) GDPR - 

oprávněné osoby správce 
(jednatel, HR manager, v 

zdravotní pojišťovny, 
pojišťovny, Česká 
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– datum a místo narození, rodné číslo, 
– adresa trvalého bydliště (u cizinců i 

adresa trvalého pobytu mimo ČR),  
– státní občanství,  
– telefonní a e-mailové spojení,  
– číslo účtu,  
– rodinný stav, jméno 

manžela/manželky, počet a jména 
dětí,  

– název zdravotní pojišťovny (v 
případě cizozemského nositele 
pojištění jeho název a adresa), číslo 
cizozemského pojištění,  

– číslo občanského průkazu, 
– zdravotní stav - údaj o 

schopnosti/neschopnosti výkonu 
práce,  

– druh důchodu (starobní, částečný 
invalidní, plný invalidní), datum 
odchodu do důchodu,  

– údaje vztahující se k exekuci, 
insolvenci,  

– druh práce, měsíční mzda,  
– údaj o předchozím zaměstnavateli,  
– informace z karty řidiče (bodový 

systém) - u osob, které při práci řídí 
automobil 

– konfekční velikost 

plnění pracovní smlouvy 
(včetně povinností 
stanovených zákonem), 
ukončení pracovního 
poměru, poskytování 
cestovních náhrad 

zpracování je 
nebytné pro plnění 
smlouvy, jejíž 
smluvní stranou je 
subjekt údajů,                                                                                                                                                                                                                      
článek 6 odst. 1 
písm. c) GDPR - 
zpracování je 
nebytné pro plnění 
právní povinnosti, 
která se na správce 
vztahuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, 
zákon č. 582/1991 
Sb., o organizaci a 
provádění 
sociálního 
zabezpečení, zákon 
č. 48/1997 Sb., o 
veřejném 
zdravotním 
pojištění a o změně 
a doplnění 
některých 
souvisejících 
zákonů, zákon č. 
586/1992 Sb., o 
daních z příjmů,  
 

Lovčicích vedoucí 
provozu), zdravotní 
pojišťovny, pojišťovny, 
Česká správa sociálního 
zabezpečení, zpracovatel 
osobních údajů č. 7, 8, 
9,10, 11 poskytovatelé 
zaměstnaneckých 
benefitů, ubytovací 
zařízení v případě akcí 
pořádaných správcem v 
pozici zaměstnavatele pro 
zaměstnance 

správa sociálního 
zabezpečení, 
zpracovatelé č. 7, 8, 
9,10,  
 

– jméno a příjmení,  
– titul,  
– datum a místo narození, rodné číslo, 

Řešení pracovních úrazů článek 6 odst. 1 
písm. c) GDPR - 
zpracování je 

oprávněné osoby správce 
- vedoucí výroby a 
vedoucí provozu, 

oprávněné osoby 
správce - vedoucí 
výroby a vedoucí 
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– adresa trvalého bydliště (u cizinců i 
adresa trvalého pobytu mimo ČR),  

– státní občanství,  
– telefonní a e-mailové spojení,  
– název zdravotní pojišťovny (v 

případě cizozemského nositele 
pojištění jeho název a adresa), číslo 
cizozemského pojištění,  

– zdravotní stav,  
– druh práce 

nebytné pro plnění 
právní povinnosti, 
která se na správce 
vztahuje                                                                                                                                                                                                                
- zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, 
nařízení vlády č. 
201/2010 Sb., o 
způsobu evidence 
úrazů, hlášení a 
zasílání záznamu o 
úrazu 
 

pojišťovny provozu, pojišťovny 

– jméno a příjmení 
– telefonní číslo 
– e-mailová adresa 
– fotografie  
– obrazový a zvukový záznam 

Marketingové a obchodní 
aktivity správce, 
společenské akce 
pořádané správcem 

článek 6 odst. 1 
písm. a) GDPR - 
subjekt údajů udělil 
souhlas se 
zpracováním svých 
osobních údajů pro 
jeden či více 
konkrétních účelů                                                                                                                                                                                                                                            

správce, návštěvníci 
webových stránek 
správce, zákazníci správce, 
zpracovatel č. 1 a 3 

zpracovatel č. 1 a 3 

– biometrický údaj (otisk prstu) 
nesloužící pro identifikaci subjektu 
údajů 

Přístup na pracoviště článek 6 odst. 1 
písm. a) GDPR - 
subjekt údajů udělil 
souhlas se 
zpracováním svých 
osobních údajů pro 
jeden či více 
konkrétních účelů                                                                                                                                                                                                                                            

oprávněné osoby správce, 
zpracovatel č. 3 

zpracovatel č. 3 

– jméno a příjmení 
– čas příchodu a odchodu na/z 

pracoviště 

Evidence pracovní doby článek 6 odst. 1 
písm. f) GDPR - 
zpracování je 
nezbytné pro účely 

oprávněné osoby správce 
- HR manager, v 
Lovčicích vedoucí 
provozu, zpracovatel č. 7, 

notebook HR 
managera a v 
Lovčicích vedoucí 
provozu 
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oprávněných zájmů 
správce 

12 

– jméno a příjmení, 
– datum narození, 
– rodné číslo, 
– adresa bydliště, 
– telefonní číslo, 
– zaměstnance užívajícího služební 

vozidlo 
– jména, příjmení a telefonické 

kontakty 3 náhradních osob  

Provoz služebních vozidel článek 6 odst. 1 
písm. a) GDPR - 
subjekt údajů udělil 
souhlas se 
zpracováním svých 
osobních údajů pro 
jeden či více 
konkrétních účelů                                                                                                                                                                                                                                            

oprávněné osoby správce, 
zpracovatel č. 10 

zpracovatel č. 10 

 
• osoby působící na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
 
Rozsah zpracovávaných osobních údajů: Účely zpracování 

osobních údajů: 
Právní základ 
zpracování 
osobních údajů: 

Kategorie příjemců Kategorie 
zpracovatelů 

– jméno a příjmení,  
– titul,  
– datum a místo narození, rodné číslo, 
– adresa trvalého bydliště,  
– telefonní a e-mailové spojení,  
– číslo účtu,  
– název zdravotní pojišťovny, vzdělání, 

znalost cizích jazyků,  
– odborné znalosti  

Dohody o pracovní činnosti 
a dohody o provedení práce 

článek 6 odst. 1 písm. 
b) GDPR - 
zpracování je nebytné 
pro plnění smlouvy, 
jejíž smluvní stranou 
je subjekt údajů,                                                                                                                                                                                                                      
článek 6 odst. 1 písm. 
c) GDPR - 
zpracování je nebytné 
pro plnění právní 
povinnosti, která se 
na správce vztahuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších 
předpisů 
- zákon č. 582/1991 

oprávněné osoby správce 
(jednatel, HR manager, v 
Lovčicích vedoucí provozu), 
zdravotní pojišťovny, 
pojišťovny, Česká správa 
sociálního zabezpečení, 
zpracovatel osobních údajů 
č. 7,8 

zdravotní pojišťovny, 
pojišťovny, Česká 
správa sociálního 
zabezpečení, 
zpracovatelé č. 7 
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Sb., o organizaci a 
provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 48/1997 
Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a 
o změně a doplnění 
některých 
souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších 
předpisů 
- zákon č. 586/1992 
Sb., o daních z 
příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 


