
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Společnost  FUTURA AM s.r.o.,  se  sídlem Vyšehradská 1349/2,  128 00 Praha 2,  pobočka Soukenická  690/5,
301 00 Plzeň (správce osobních údajů), chrání a respektuje Vaše soukromí v  souladu s nařízením (EU) 2016/679
ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

Společnost FUTURA AM s.r.o. se jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty, zavazuje, že bude
tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský
zákoník), zák.č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), dalšími souvisejícími právními předpisy a GDPR. 

Společnost  FUTURA AM s.r.o.  nezpracovává  žádné  citlivé  údaje  zaměstnanců,  nicméně je-li  ve  výjimečném
případě citlivý údaj získáván, děje se tak na základě písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Společnost FUTURA AM s.r.o. ukládá získané osobní údaje na bezpečných elektronických uložištích s  použitím
hesel  a v případě listinných dokumentů v uzamykatelných boxech v místnostech se zabezpečeným přístupem.
K osobním údajům mají  přístup pouze osoby přímo zapojené do činností  souvisejících  s  plněním povinností
zaměstnavatele a pouze v rozsahu, v němž jsou pro ně potřebné pro plnění účelu, pro který byly osobní údaje
získány. Společnost FUTURA AM s.r.o. prohlašuje, že nedochází k automatickým rozhodnutím ani profilování.
V případě bezpečnostních incidentů plní  společnost  FUTURA AM s.r.o.  informační  povinnost  podle  platných
právních předpisů.  

Informace pro zaměstnance při přijetí osobních údajů zaměstnavatelem

Správce osobních údajů

Jméno: FUTURA AM s.r.o. 

IČO: 284 03 771 

Adresa: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, pobočka Soukenická 690/5, 301 00 Plzeň 

E-mail: futuraam@futuraam.cz 

Tel: 00420 739 933 828 

Právní základ pro zpracování

 Pracovní smlouva, Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce 

 Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – zaměstnance (dále jen "zaměstnanec"), která
vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Monitorování kamerovým systémem - podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, souhlas subjektu údajů není třeba,
jelikož zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce (ostraha objektu a ochrana majetku), za
účelem ochrany zájmů a základních práv a svobod subjektu údajů. 

Účel zpracování

Výkon závislé práce na základě pracovní smlouvy a pracovněprávní vztahy upravené zákoníkem práce, plnění
povinností zaměstnavatele 

Příjemci osobních údajů

 Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)

 Uživatel na základě uzavřené Dohody o dočasném přidělení zaměstnance

 Poskytovatelé údržby informačního systému, účetní společnost

 Další příjemci dle potřeb a pokynů zaměstnance



Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s  nimi bude
naloženo  dle  platné  právní  úpravy,  zejm.  zákona  č.  262/2006  Sb.  (zákoník  práce)  a  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/ES (Nařízení GDPR). Záznamy jsou
uchovávány po nezbytně dlouhou dobu (max. 1 den).

Práva zaměstnance

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zaměstnanec má právo od správce – zaměstnavatele získat
informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se  jedná a jakým způsobem jsou
zpracovávány.  Zaměstnanec má také  právo,  aby správce-zaměstnavatel bez zbytečného odkladu  opravil  na
jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.  Neúplné osobní údaje má zaměstnanec právo kdykoli
doplnit.

Právo  na  výmaz osobních  údajů  představuje  jinými  slovy  vyjádřenou  povinnost  správce  –  zaměstnavatele
zlikvidovat osobní údaje, které o zaměstnanci zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zaměstnanec
o to požádá.

Zaměstnanec má  právo, aby správce – zaměstnavatel v určitých případech  omezil  zpracování jeho osobních
údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – zaměstnavatele, třetí strany nebo
je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zaměstnanec
právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává zaměstnanci možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a
strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné,
žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V rozsahu, v jakém jsou zpracovávány osobní údaje na základě souhlasu, má zaměstnanec právo svůj souhlas
kdykoliv  písemně  odvolat.  Právo  kdykoli  odvolat  souhlas  se  zpracováním  osobních  údajů  se  neuplatní
v případech, kdy osobní údaje zaměstnance jsou zpracovávány z důvodu plnění pracovní smlouvy uzavřené se
zaměstnancem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude zaměstnanec jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem
– zaměstnavatelem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech zaměstnance je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních
údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

