INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Personal fabric - agentura práce, a.s., so sídlom Chopinova 483/8, Přívoz, 702
00 Ostrava, IČ: 26841487, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom
v Ostrave, oddiel B, vložka 2825 (ďalej aj „Správca“), ako správca osobných údajov
v zmysle čl. 4, ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, obecného nariadenia
o ochrane osobných údajov (ďalej iba „nariadenie GDPR“), týmto informuje subjekty
údajov o spôsobu a rozsahu spracúvania osobných údajov Správcom, vrátane rozsahu práv
subjektov údajov súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov Správcom.
1.

Účel, rozsah a právny základ na spracúvanie osobných údajov

1.1

Správca spracúva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä v súlade
s nariadením GDPR a v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi,
ktorým je v čase pred nadobudnutím účinnosti nariadenia GDPR najmä zákon
č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“).

1.2

Spoločnosť spracúva iba presné, a v prípade potreby aktualizované, osobné údaje, ktoré
získala v súlade so ZOOÚ a s nariadením GDPR, pričom tieto osobné údaje
zhromažďuje a spracúva iba na stanovený konkrétny účel, v rozsahu a v čase
nevyhnutnom na naplnenie tohto stanoveného konkrétneho účelu.

1.3

Spracúvanie osobných údajov je tak nevyhnutné na:

1.3.1. dodržanie právnych povinností Správcu;
1.3.2. rokovanie/konanie o uzavretí alebo o zmene zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
subjekt údajov, a na nasledujúce plnenie takej zmluvy, kedy predovšetkým ide
o pracovné zmluvy a zmluvy o dočasnom pridelení zamestnancov k užívateľom,
1.3.3. ochranu práv a právom chránených záujmov Správcu alebo inej dotknutej osoby,
s tým, že pokiaľ by subjekt údajov osobné údaje Správcovi neposkytol, nebude Správca
najmä schopný plniť svoje povinnosti na naplnenie účelu zmluvného vzťahu so
subjektom údajov a právne povinnosti, ktoré pre Správcu vyplývajú z obecne záväzných
právnych predpisov.
1.4

Osobné údaje získava Správca len priamo od subjektov údajov, prípadne z verejných
evidencií.

1.5

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané v sídle Správcu, a to jednotlivými
poverenými zamestnancami Správcu, príp. spracúvateľmi, teda osobami v zmluvnom
vzťahu so Správcom. K spracúvaní dochádza predovšetkým prostredníctvom
výpočtovej techniky, ale aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej
podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre spracúvanie osobných údajov.

Na tieto účely prijal správca všetky potrebné technicko-organizačné opatrenia
na zaistenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, ktoré zabraňujú
neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu
alebo strate, neoprávnenému prenosu, ich neoprávnenému spracúvaní ako aj inému
zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje
sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinní
postupovať podľa platných obecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa
ochrany osobných údajov. V súlade s lehotami uvedenými vo vnútorných predpisoch
Správcu alebo v príslušných obecne záväzných právnych predpisoch budú osobné údaje
spracúvané v čase nevyhnutne nutnom na zaistenie práv a povinností plynúcich ako aj
zo zmluvného vzťahu, tak aj z príslušných právnych predpisov alebo prípadne z iných
titulov pre spracúvanie osobných údajov (napr. oprávnený záujem Správcu, súhlas
subjektu údajov apod.).
1.6

Osobné údaje môžu byť na zaistenie vyššie opísaných účelov okrem Správcu a jeho
zamestnancov spracúvané aj spracúvateľmi, teda predovšetkým zmluvnými partnermi
Správcu, ktorí mu poskytujú plnenie, pri ktorého realizácii môžu prísť do kontaktu
s osobnými údajmi subjektov údajov (ďalej rovnako „Spracúvatelia“). S týmito
Spracúvateľmi Správca uzatvára na účely dôslednej ochrany osobných údajov zmluvy
o spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením GDPR. V tejto súvislosti Správca
ako so Spracúvateľmi spolupracuje napr. s užívateľmi v zmysle agentúrneho
zamestnávania, so spoločnosťami, ktoré preňho zaisťujú stráženie objektu, so
spoločnosťami, ktoré mu poskytujú služby IT, právne služby apod.

1.7

Správca môže spracúvať poskytnuté osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:
a) identifikačné údaje a údaje o adresách slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú
identifikáciu subjektu údajov, ako je meno, priezvisko, dátum narodenia,
akademický titul, adresa trvalého bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná
adresa, IČ, DIČ;
b) ďalšie kontaktné údaje ako je telefónne číslo alebo e-mailová adresa;
c) údaje spracúvané v rámci súhlasu subjektu údajov (spracúvanie fotografií, použitie
osobných údajov na účely marketingových oznámení, a ď., za situácie, kedy tu nie
je oprávnený záujem Správcu);
d) ďalšie osobné údaje, ako je číslo bankového účtu, obrazový záznam z kamerového
systému, ako aj ďalšie osobné údaje subjektov údajov plynúce z konkrétnej
zmluvy (napríklad z pracovnej zmluvy subjektu údajov pre vyplácanie zárobku),
z obecne záväzného právneho predpisu alebo oprávneného záujmu Správcu.

1.8

Na účely ochrany majetku Správcu, jeho zamestnancov, klientov a spolupracovníkov
Správcu a na účely zvýšenia bezpečnosti osôb je v priestoroch Správcu inštalovaný
kamerový systém s obrazovým záznamom ukladaným počas 5 dní. Priestory Správcu,
ktoré sú kamerovým systémom monitorované, sú vždy označené príslušnými
informačnými tabuľkami.

1.9

Pri Správcovi nedochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov
(profilovaniu) spočívajúcom v ich použití k hodnoteniu niektorých osobných aspektov
vzťahujúcich sa na fyzickú osobu, a to v záujme personifikácie ponúk Správcu na tieto
subjekty údajov.

2.

Práva subjektov údajov

2.1

Správca plne rešpektuje a dodržiava všetky práva subjektov údajov podľa nariadenia
GDPR (najmä čl. 12 až 23 nariadenia GDPR) a ostatných obecne záväzných právnych
predpisov.

2.2

Subjekt údajov má právo tak od Správcu požadovať:

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

prístup k osobným údajom týkajúcim sa subjektu údajov;
ich opravu alebo výmaz;
obmedzenie spracúvania;
právo vzniesť námietku proti spracúvaní;
právo na prenositeľnosť údajov.

2.3

Ak udeľuje subjekt údajov Správcovi súhlas so spracúvaním osobných údajov, má
právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme, v akej ho poskytol.

2.4

Subjekt údajov má právo podať sťažnosť ohľadom spracúvania jeho údajov správcom
na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

