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Oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců 
 

 

 
Toto oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců („Oznámení“) 

vysvětluje naše postupy v roli odpovědného správce týkající se zpracování 

osobních údajů o našich zaměstnancích v souvislosti se zaměstnáváním ve 

společnosti Urban Transporte spol. s r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení se na Vás vztahuje, jestliže jste zaměstnanec na hlavní nebo 

částečný úvazek na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Správcem je: 
 

Urban Transporte spol. s r.o., Modřická 65, Moravany 664 48 

 

 

Pracovníky z personálního oddělení můžete kontaktovat: 

 

na adrese Traťová 3, Brno 619 00, nebo emailem na adrese 

info@urban-transporte.cz, tel.: 5 11 18 11 21. 

mailto:info@urban-transporte.cz


 

3 

 

 

 

Kategorie osobních údajů a zdrojů 

 

 

 

 

V souladu s platnými zákony a požadavky týkajícími se zaměstnání můžeme shromažďovat a 

používat následující údaje související se zaměstnáním: 

 

 

 

 

 

Kategorie údajů o 

zaměstnancích 

Osobní údaj 

 

Osobní údaje 

jméno, číslo OP, státní občanství, datum narození, rodné číslo 

a údaje pro daňové účely nebo odpovídající identifikační 

údaje 

Kontaktní údaje adresa výkonu práce, adresa trvalého bydliště, nebo kontaktní 

adresa, telefonní čísla, e-mailové adresy a kontaktní údaje 

nouzové situace 

 

Informace o vaší pracovní 

pozici 

Název pracovní pozice, osobní číslo, místo práce, pobočka, 

pracovní   náplň, odpovědnosti, typ smlouvy, pracovní doba, 

údaje o pracovních cestách 

Informace o mzdě a 

benefitech 

Mzda, nárok na prémie, pojištění a jiné benefity, placené 

volno, náhrada mzdy 

Komunikační 

data/informace IT 

Adresa IP a přihlašovací jméno uživatele, mobilní zařízení 

Informace o výkonu   Přezkoumání výkonu a hodnocení, záznamy o školení, 

disciplinární opatření 
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Dále o Vás můžeme shromažďovat a používat následující údaje zvláštní kategorie osobních 

údajů, které jste nám poskytli v souvislosti s vaším zaměstnáním (souhrnně „Citlivé údaje o 

zaměstnancích“): 

 

 

Citlivé údaje o zaměstnancích 

 

Údaje týkající se zdraví (např. počet dnů 

strávených na nemocenské, stav 

zdravotního postižení, změněná pracovní 

schopnost, ...) 

Společnost Urban Transporte spol. s r.o. zpracovává údaje o zaměstnancích, které jsme 

obdrželi o Vás v souvislosti s pracovním poměrem. 

V nezbytném rozsahu by společnost Urban Transporte spol. s r.o. mohla také zpracovávat 

údaje o zaměstnancích a citlivé údaje o zaměstnancích, které zákonně získala z veřejných 

zdrojů (např. insolvenční rejstřík), nebo oprávněných třetích stran (např. veřejné orgány). 

 

Účely zpracování, právní základ a důsledky při neposkytnutí osobních údajů 

 
a) Účely 

 
Údaje o zaměstnancích shromažďujeme, zpracováváme a používáme za následujícími účely  

Nábor Hodnocení, výběr a zaměstnávání 

pracovníků na volných pracovních pozicích 

Nástup a zácvik pracovníků 
Přidělení pracovníků do pozic a 

zaznamenávání odpracovaných 

hodin/absencí 

Plánování růstu 
Posouzení výkonnosti a plánování činností 

pracovníků pro současné a budoucí 

přidělení na pracovní pozice 

Vzdělávání a rozvoj 
Vzdělávání a rozvojové aktivity pracovníků 

pro současné a budoucí přidělení na 

pracovní pozice 

Mzdy a benefity 
Mzdové účetnictví a platby/zúčtování 

příspěvků na sociální zabezpečení, pojistné a 

daně pracovníků 
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Propouštění 
Propouštění pracovníků a ukončení 

zaměstnaneckého poměru 

 

 

Personální a administrativa 

Dokumentace klíčových procesů v oblasti 

lidských zdrojů a evidování zaměstnanecké 

historie pracovníků podle místních právních 

předpisů a vnitřních zásad v oblasti lidských 

zdrojů 

 

 

Komunikace HR  

Interní komunikace o přijatých 

zaměstnancích, karierních postupech a 

propouštění zaměstnanců, komunikace 

s Vámi, Vašimi určenými kontakty v případě 

mimořádných situací, dalšími zaměstnanci 

společnosti a třetími stranami 

 

 

Dodržování předpisů 

Dodržování platných zákonů, smluv a 

požadavků týkajících se zaměstnání, které 

odpovídají požadavkům orgánu státní 

správy nebo jiných orgánů ve vaší domovské 

zemi nebo mimo ni 

Zabezpečení IT 
Zabezpečení IT a dodržování dalších 

platných vnitřních postupů 

Výše uvedené účely jsou nezbytné k řízení pracovního poměru a dodržování platných zákonů. 

 
b) Právní základ (v souladu se zákony členského státu Evropské unie doplňující nařízení GDPR) 

 

Společnost Urban Transporte spol. s r.o. se opírá o následující právní základy pro zpracování 

osobních údajů: 

 

Pro údaje o zaměstnancích 

 

• plnění pracovní smlouvy s Vámi 

• oprávněný zájem společnosti UT, který nepřeváží nad vašimi právy a svobodami 

• dodržování právních povinností 

• Ochrana životně důležitých zájmů, ať už vašich nebo jiných osob 

• váš souhlas, pokud je poskytnut pro určité účely a povolen podle místních platných 

zákonů, např. zaměstnanecký průzkum 
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Zejména výše uvedený oprávněný zájem může zahrnovat: 

 
• sdílení informací v rámci celé skupiny 
• udržování provozní činnosti 

• plánování rozvoje pracovníků 

• fyzická bezpečnost, bezpečnost IT a síťová bezpečnost 

• opatření vyplývající z organizačních změn 

 

Pro citlivé údaje o zaměstnancích 

 

• plnění závazků a uplatňování konkrétních práv společnosti nebo vašich práv v oblasti 

zaměstnání, daní, sociálního zabezpečení a zákona o sociální ochraně, jak to umožňují 

příslušné místní zákony 

• ochrana životně důležitých zájmů jednotlivce 

• veřejné informace, které jste zjevně sami nezveřejnili 

• stanovení, výkon nebo obrana právních nároků 

• pro podstatný veřejný zájem podle platných zákonů 

• pro hodnocení pracovní schopnosti zaměstnance 

• váš souhlas, pokud je poskytnut pro určité účely a v rozsahu podle místně platných 

zákonů 

 
Důsledky neposkytnutí osobních údajů 
 

Zpracování údajů o Vás a citlivých údajů o Vás popsaných v této brožuře je částečně zákonným 

požadavkem, částečně smluvním požadavkem v rámci Vaší pracovní smlouvy a částečně i 

požadavkem na uskutečňování vašeho pracovního poměru. Poskytování údajů o 

zaměstnancích a citlivých údajů o zaměstnancích je nezbytné pro činnosti, které jsou funkční 

pro řízení Vašeho vztahu a dodržování platných zákonů. Neposkytnutí údajů o Vás a citlivých 

údajů o Vás může společnosti Urban Transporte spol. s r.o. zabránit v uskutečňování pracovního 

vztahu s Vámi a může společnost Urban Transporte spol. s r.o. přinutit k ukončení pracovního 

poměru. Poskytování osobních údajů o zaměstnancích pro výše uvedené další účely je 

dobrovolné a jejich neposkytnutí nebude mít vliv na výkon pracovního poměru s vámi. 

 

Příjemci 

V rámci společnosti Urban Transporte spol. s r.o. poskytujeme přístup k údajům o Vás a k citlivým 

údajům o vás oddělením a osobám, jež je potřebují znát pro plnění svých pracovních povinností, 

a to v rozsahu, který je vyžadován pro splnění smluvního nebo zákonného závazku, např. na 

straně nadřízeného, personálního oddělení a dalších kontrolních orgánů.  
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S třetími stranami 

Dále můžeme předávat informace o vašem platu, benefitech a náhradách vlastního kapitálu 

nezávislým externím poradcům (např. auditorům), pojišťovnám, daňovým úřadům, státním 

orgánům, poskytovatelům sociálních dávek a dalším třetím stranám. Seznam těchto třetích 

stran, můžete kdykoli získat na personálním oddělení společnosti.  

 
Se zpracovateli dat 

 
Můžeme převést Vaše osobní údaje na zpracovatele dat třetích stran tak, aby taková data 

zpracovali podle příslušných pokynů. Zpracovatelé dat budou podléhat smluvním povinnostem 

na zavedení příslušných technických a organizačních bezpečnostních opatření k ochraně 

osobních údajů a na zpracovávání osobních údajů pouze podle pokynů (např. správce 

docházkového systému). 

 

Doba uchovávání 

 
Vaše osobní údaje jsou ukládány společností a/nebo našimi poskytovateli služeb v rozsahu 

nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu potřebnou k dosažení účelů, pro 

které jsou informace shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně údajů. 

Upozorňujeme, že pracovní poměr je trvalý závazek existující po delší dobu. Pokud již společnost 

nebude potřebovat Vaše osobní údaje k plnění smluvních nebo zákonných povinností, 

odstraníme je z našich systémů a záznamů a/nebo podnikneme kroky k jejich správné 

pseudonymizaci či anonymizaci, takže již nebude možné vás identifikovat, a to s výjimkou 

případu, že bychom byli nuceni údaje o Vás uchovávat, včetně osobních údajů, z důvodu 

dodržování právních nebo zákonných závazků, jimž společnost UT podléhá. 

 

Automatizované rozhodování  

 
Společnost skupiny nevyužívá v souvislosti se zaměstnaneckým poměrem automatizované 

rozhodování. 

 

Vaše práva 
 

Ve shodě s platnými zákony o ochraně osobních údajů můžete mít právo požadovat: přístup k 

vašim osobním údajům, opravu vašich osobních údajů; vymazání vašich osobních údajů, 

omezení zpracování vašich osobních údajů; přenositelnost dat a vyjádření nesouhlasu se 

zpracováním svých osobních údajů. Upozorňujeme, že výše uvedená práva mohou být podle 

platných zákonů omezena. Další podrobnosti v přiloženém dodatku. Máte také právo podat 

stížnost u příslušného dozorového orgánu na ochranu údajů. Pokud jste vyjádřili svůj souhlas s 

jakýmikoli činnostmi v oblasti zpracování osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat 

s budoucím účinkem. Toto odvolání neovlivní zákonnost zpracování před stažením souhlasu. 

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu na ochranu údajů. 
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Otázky 
 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto Oznámení nebo vašich práv, kontaktujte místně 

příslušného pracovníka personálního oddělení nebo manažera HR. Nebo pošlete e-mail na 

některou z uvedených adres: 

 

info@urban-transporte.cz 

 

 

Zaměstnanci společnosti Urban Transporte spol. s r.o. jsou povinni se seznámit s touto brožurou, 

Příručkou GDPR (QD.16.00.UT v aktuálním znění) a s informacemi o zpracování osobních údajů 

ve společnosti Urban Transporte s r.o. (QD.17.00.UT v aktuálním znění). Tyto dokumenty jsou 

volně přístupné na webu společnosti Urban Transporte spol. s r.o. na adrese http://www.urban-

transporte.cz/dokumenty.html, nebo u vedoucích pracovníků všech poboček společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 24.5.2018                                                                     Mgr. Pavel Rohlínek 

                                                                                                                  jednatel 

mailto:info@urban-transporte.cz
http://www.urban-transporte.cz/dokumenty.html
http://www.urban-transporte.cz/dokumenty.html
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Poznámky: 


