Informace o zpracování osobních údajů
podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (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“)
Společnost Bohemia Properties a.s., se sídlem Teplická 492, 190 00 Praha 9, IČ: 625 25 204, zapsána
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10488, e-mail: info@hotelduo.cz (dále též
„správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení, si tímto dovoluje informovat o způsobu a
rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektů údajů – zaměstnanců souvisejících se
zpracováním jejich osobních údajů společností Bohemia Properties a.s.
Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením, dále též
v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a v souladu
s relevantními vnitrostátními předpisy.
Správce ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO) ve smyslu čl. 37 nařízení. Subjekt údajů se
dle čl. 38 nařízení může obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících
se zpracováním jeho osobních údajů a výkonem svých práv. Pro tyto účely slouží následující kontakt(y):
poverenec@janhotels.cz

I.
Jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem a na základě čeho?
Správce získává osobní údaje přímo od subjektu údajů a od třetích stran (např. lékař).
Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, přičemž tyto
osobní údaje správce shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou
pro naplnění tohoto stanoveného účelu při zohlednění praktického fungování správce a jeho informačních a
personálních kapacit.
Správce jako zaměstnavatel předně zpracovává osobní údaje zaměstnanců, jejichž zpracování mu ukládá platný
právní předpis, a to zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon
č. 592/1192 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění či zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách. V rámci plnění této právní povinnosti zpracováváme nejenom Vaše identifikační údaje, ale též mimo
jiné i osobní údaje Vašich dětí nebo v případě zúčtování daní zaměstnanců údaje o Vaší ekonomické situaci
(výše příspěvků na životní nebo důchodové pojištění a další).
Všechny osobní údaje pro plnění právních povinností získáváme napřímo od Vás, některé vznikají činností naší
společnosti a některé pocházejí od třetích stran – zdravotnických pracovníků.
Osobní údaje zpracovávané na základě plnění právní povinnosti zpracováváme pro účely vyplývající z daného
právního předpisu po dobu definovanou takovým právním předpisem a dále dobu, kdy mohou být vůči nám
uplatněny jakékoli nároky.
Osobní údaje o pracovních úrazech z důvodů možných nároků zaměstnance vůči správci archivujeme po celou
dobu života daného zaměstnance.
Osobní údaje, které zpracováváme pro plnění naší právní povinnosti, předáváme pro zpracování našim
smluvním zpracovatelům a externí mzdové společnosti a dále jsme společnými správci Vašich osobních údajů
s naším závodním lékařem.
V případě výše uvedených zpracování z titulu plnění právní povinnosti nemáte dále popsané právo na
přenositelnost a údaje, které o Vás zpracováváme, nemůžeme po dobu zákonných lhůt vymazat.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme na základě právních důvodů a způsoby uvedenými v dále v těchto
případech:

Případ I. – Ucházeli jste se u nás o pracovní pozici
Odkud jsme získali Vaše osobní
údaje



Vaše osobní údaje máme přímo od Vás

Zpracovávané osobní údaje:

a)

Jméno a příjmení uchazeče

b) Adresa trvalého pobytu
c)

E-mailová adresa a telefonní číslo

d) Pohlaví
e)

Datum narození či rodné číslo

f)

Podoba

g)

Pracovní údaje (vzdělání,
absolvovaná školení)

předchozí

praxe,

schopnosti,

h) Pracovní pozice, o kterou se uchazeč uchází
Právní základ zpracování



Všechny výše uvedené osobní údaje od Vás získáváme a
zpracováváme je z právního titulu jednání směřujícího k uzavření
smlouvy.

Účely zpracování



Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem výběru
vhodného kandidáta na danou pracovní pozici.

Informace
o
povinnosti
poskytnout osobní údaje



Bez poskytnutí výše uvedených osobních údajů Vás nebudeme
moci zařadit do výběrového řízení.

Po jak dlouhou dobu budou
Vaše
osobní
údaje
zpracovávány?




Nepřijatí uchazeči – osobní údaje jsou skartovány v termínu
řádné každoroční skartace k 30. listopadu a 31. května
V případě přijatých uchazečů se tyto osobní údaje stávají
součástí personálního spisu přijatého uchazeče.

Komu Vaše
poskytujeme?



Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

osobní

údaje

Případ II. – Jste nebo byl jste naším zaměstnancem
Kromě osobních údajů, jejichž
zpracování nám ukládají právní
předpisy,
zpracováváme
i
následující osobní údaje:

a)

E-mailová adresa a telefonní číslo

b) Číslo účtu
c)

Podoba

d) Údaje o trestné činnosti

Právní základ zpracování

e)

Záznam hlasu

f)

SPZ

 Osobní údaje pod písmenem b) zpracováváme na základě právního
titulu plnění smlouvy (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce,
dohoda o pracovní činnosti).
 Osobní údaje pod písmenem a) zpracováváme na základě právního
titulu oprávněného zájmu spočívajícího v efektivní komunikaci se
zaměstnanci.
 Osobní údaje pod písmenem d) zpracováváme na základě právního
titulu oprávněného zájmu spočívajícího v zájmech poškozeného a
zúčastněných osob v případě např. pracovních úrazů.
 Osobní údaje pod písmenem c) zpracováváme na základě Vašeho
souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 Osobní údaje pod písmenem e) zpracováváme na základě právního
titulu oprávněného zájmu spočívajícího v kontrole plnění pracovních
povinností zaměstnanců.

 Osobní údaje pod písmenem f) zpracováváme z právního titulu plnění
smlouvy o poskytnutí parkovacího místa.
Účely zpracování

 Osobní údaje pod písmeny a)-e) zpracováváme pro účely
zaměstnávání Vás jako zaměstnance a za účelem výkonu práv a plnění
povinností s tím spojených či souvisejících.
 Osobní údaje pod písmenem f) zpracováváme za účelem plnění
smlouvy o poskytnutí parkovacího místa.

Informace
o
povinnosti
poskytnout osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů pod písmenem b) je smluvním požadavkem.
Bez sdělení čísla účtu nemůže být zaměstnanci vyplacena mzda na tento
účet.

Po jak dlouhou dobu budou
Vaše
osobní
údaje
zpracovávány?

Výše uvedené osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání pracovního
poměru zaměstnance a dále je archivujeme po dobu stanovenou
právními předpisy.

Komu Vaše
poskytujeme?

osobní

údaje





Orgánům veřejné moci při výkonu jejich pravomoci.
Osobní údaje pod písmeny b) pro nás zpracovává externí mzdová
společnost.
Osobní údaje pod písmenem e) sdílíme se společností, která pro
nás zajišťuje mystery shopping sloužící ke kontrole plnění
pracovních povinností zaměstnanců.

Případ III. – Jste (byl jste) našim zaměstnancem a uplatňujete vůči nám právní nárok nebo společnosti za
Vámi vznikl uplatnitelný právní nárok.
Zpracovávané osobní údaje

Veškeré osobní údaje zaměstnance vhodné k naplnění účelu zpracování.

Právní základ zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě právního titulu oprávněného
zájmu správce, spočívajícího v obhajobě jeho práv.

Účely zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem obhajoby práv správce.

Po jak dlouhou dobu budou
Vaše
osobní
údaje
zpracovávány?

Všechny výše uvedené osobní údaje uchováváme do promlčení právního
nároku, tj. 3 roky. V případě soudního řízení, pak osobní údaje
uchováváme nejméně po dobu 10 let od právní moci rozhodnutí, popř.
déle vyžadují-li to okolnosti případu.

Komu Vaše
poskytujeme?

Osobní údaje poskytujeme státním orgánům a institucím a našim právním
zástupcům.

osobní

údaje

II.
Jaká práva má zaměstnanec ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům?
Subjekt údajů je ve smyslu a za podmínek čl. 15 nařízení oprávněn požadovat od správce přístup ke svým
osobním údajům, které jsou předmětem zpracování. Subjekt údajů uplatní toto své právo prostřednictvím
elektronického formuláře dostupného na internetových stránkách www.janhotels.cz, který subjekt údajů
vyplněný zašle na emailovou adresu poverenec@janhotels.cz. Správce v takovém případě poskytne subjektu
údajů kopii osobních údajů ve formátu pdf.
Dojde-li ke změně osobních údajů nebo k jejich nepřesnému zpracování a z právních předpisů, interních
předpisů správce, ze smlouvy či jiných dokumentů nevyplývá povinnost hlásit a prokázat změnu osobních údajů
správci, je subjekt údajů oprávněn požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění
neúplných osobních údajů. Správce je oprávněn požadovat doložení správnosti navrhovaných údajů. Subjekt
údajů uplatní toto své právo prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na internetových stránkách
www.janhotels.cz, který subjekt údajů vyplněný zašle na emailovou adresu poverenec@janhotels.cz.
Subjekt údajů má taktéž právo požadovat od správce výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich
zpracování. Subjekt údajů uplatní toto své právo prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na
internetových stránkách www.janhotels.cz, který subjekt údajů vyplněný zašle na emailovou adresu

