INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ –
ZAMĚSTNANCI/UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ
Jsme Exekutorský úřad Klatovy, soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M., se sídlem
Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, IČO: 71238573, emailový kontakt: podatelna@euk.cz, datová
schránka: jckg8qd, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”).
Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se všemi nařízeními a předpisy, zejména
tzv. GDPR (obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů).
Na ochranu osobních údajů dohlíží i náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. Rád vám pomůže s
čímkoli, co budete kolem svých osobních údajů řešit. Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové
adrese: DPO@euk.cz, a dále v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin na tel. č. 777 716 519.
V tomto dokumentu naleznete všechny důležité informace o zpracování osobních údajů..

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZP RACOVÁVÁME?

Pro zajištění výběrového řízení na pracovní pozici či řešení záležitostí v oblasti pracovně právních
vztahů obvykle potřebujeme a zpracováváme: identifikační údaje sloužící k jednoznačné a
nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum
narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje –
např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy pracovní smlouvy a
zákonných povinností souvisejících s pracovně právním vztahem.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to za
účelem sběru zájemců o konkrétní pracovní místo a realizaci výběrového řízení či případného
uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracování poměr s vybraným
uchazečem, ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce (zejména zajištění podkladů pro
obranu při případném řešení žalobních nároků na základě diskriminace), plnění práv a povinností na
základě pracovní smlouvy, vedení agendy zaměstnanců, pro mzdové a daňové účely.
Se souhlasem Subjektu údajů budou osobní údaje zpracovávány i po skončení výběrového řízení za
účelem budoucího oslovení s nabídkou na uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané
mimo pracovní poměr či s informací o vyhlášení výběrového řízení.

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnění pracovní smlouvy, ačkoli
nemusí dojít k jejímu uzavření, oprávněný zájem Správce na ochraně vlastních práv, souhlas se
zpracováním osobních údajů.

Z JAKÝCH ZDROJŮ MÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. A vždy pouze tehdy, pokud k tomu máme oprávnění.
Základním zdrojem údajů o vás jste samozřejmě vy osobně. Mezi údaje pocházející od vás řadíme
například ty, které jste nám poskytli, a to v souvislosti s uzavřením pracovní smlouvy, výběrovým
řízením na pracovní pozici či jiným právním vztahem se Správcem, nebo které Správce shromáždil
jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností
Správce.

KOMU OSOBNÍ ÚDAJE SUBJEKTŮ ZPŘÍSTUPNÍME?

U soudního exekutora platí přísná pravidla mlčenlivosti daná zákonem. K předávání vašich osobních
údajů dochází pouze v rozsahu zákonných pravidel, v nejmenším možném rozsahu, který je
dostačující k provádění exekuční činnosti.
Údaje zpřístupňujeme:
- Dodavatelům - subjektům, které jsme pověřili zajišťováním některých provozních činností,
předáváme osobní údaje jen tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro výkon
dané činnosti, a jen v rozsahu, který je nezbytně nutný. Takové subjekty označujeme za tzv.
zpracovatele. Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří s námi uzavřeli smlouvu, ve které se
zavazují dodržovat přísná pravidla ochrany osobních údajů včetně technických a
organizačních opatření.
- Státním orgánům a institucím
- Dalším subjektům, u kterých je tato povinnost stanovena zákonem
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci
nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVNÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo na přístup ke svým údajům – abyste si mohl/a ověřit, jaké údaje o vás zpracováváme, máte
právo na přístup ke svým osobním údajům a další související informace (např. účel, kategorie
osobních údajů, doba uchování, zdroj). Máte právo požadovat i kopii zpracovávaných osobních údajů.
Za její opakované poskytnutí však můžeme účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a
poskytnutí informace.

Právo na opravu osobních údajů – v případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné nebo došlo k
jejich změně, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány,
máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.
Právo na přenositelnost údajů – pokud se vám to bude hodit například pro usnadnění komunikace s
jiným státním úřadem, můžete od nás získat údaje, které jsme o vás získali.
Právo na výmaz osobních údajů – vaše osobní údaje mažeme automaticky neprodleně poté, co jsme
ztratili oprávnění k jejich zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přípravy a realizace
výběrového řízení na konkrétní pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení budou osobní údaje
vymazány. Pakliže Subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem jeho
zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, budou osobní údaje dále zpracovávány po dobu, na
kterou byl takový souhlas udělen, nebo do odvolání takového souhlasu. Osobní údaje zaměstnanců
budou zpracovávány po dobu trvání pracovní smlouvy a dále po nejnutnější dobu, kterou vyžadují
příslušné předpisy v pracovněprávní oblasti. O jejich mazání se tedy nemusíte starat. Přesto můžete
uplatnit právo na výmaz.
Právo podat stížnost ÚOOÚ – pokud by se vám něco ohledně zpracování osobních údajů nelíbilo,
budeme rádi, když nám to sdělíte. Vždy máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Právo vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování – pokud bude soudní
exekutor provádět automatizované rozhodování, máte právo vznést námitku.

JAK SE STARÁME O BEZ PEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Bezpečnost vašich osobních údajů je naší prioritou. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou,
elektronickou i procedurální kontrolou. Soudní exekutor disponuje moderními kontrolními,
technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných
údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před
jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji účastníků exekučního řízení
přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány
zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti. Dodržování všech pravidel je pod stálou kontrolou
pověřence pro ochranu osobních údajů a interního auditu soudního exekutora.

V Klatovech, dne 25.5.2018

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

