
 

  

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE A ZAMĚSTNANCE 

Toto prohlášení, obracející se na uchazeče a zaměstnance, popisuje, jak společnost PDcz brno s.r.o., Milady 

Horákové 329/24, 602 00 Brno a všechny propojené podniky skupiny Hudecek, („my“) zpracovávají jejich 

osobní údaje („jejich“ údaje). Tento rozšířený informační závazek se zakládá na nařízení o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR), účinném od 25.05.2018 - speciálně na článku 

13 a 14. 

V rámci procesu výběru uchazečů, výběrových řízení, zaměstnání a pracovního poměru zpracováváme 

údaje, které jste nám poskytli (např. životopis, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy atd.), jakož i údaje, 

které získáme na základě potenciálního nebo stávajícího pracovního poměru (např. pracovní smlouva, údaje 

o platech, zdravotním stavu, pracovním volnu z důvodu poskytování péče, mateřské/rodičovské dovolené, 

evidence pracovní doby atd.). 

1. Obecné zpracování údajů v rámci pracovního poměru 

Údaje, které získáme od Vás či případně od personální agentury zpracováváme, používáme  

a evidujeme. 

Zpracování Vašich osobních údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu nebo pro ochranu našich 

oprávněných zájmů. 

Bez těchto údajů nebude na Vaši žádost o místo brán ohled. 

To platí také pro náš oprávněný zájem při evidování Vašich údajů pro pozdější či nové navázání kontaktu. 

Vaše data relevantní v daném jednotlivém případě jsou zasílána eventuálně na všechny dotčené úřady na 

základě zákonných ustanovení či smluvní dohody - jinak bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše údaje nejsou 

předávány třetím osobám. 

Zpracování a zasílání údajů o zaměstnancích se uskutečňuje pro účely mzdového vyúčtování  

a vyúčtování odměn a dodržování záznamových, informačních a ohlašovacích povinností, pokud je to na 

základě zákonů nebo kolektivně vyjednaných ustanovení nebo pracovně-právních povinností nutné, včetně 

textových dokumentů v těchto záležitostech, vytvořených a archivovaných za podpory automatického 

zpracování dat (jako např. korespondence). Bez těchto dat nemůže zaměstnavatel s Vámi uzavřít či 

realizovat smlouvu¹. To platí i pro všechna dobrovolná sociální plnění zaměstnavatele, jakož i pro externí 

nabídky vzdělávání nebo dalšího vzdělávání. 

K zasílání dat v daném jednotlivém případě dochází na základě zákonných ustanovení či smluvní dohody na 

tato místa: 



 

  

• daňová poradenská kancelář, která pro zaměstnavatele provádí mzdové vyúčtování (DM Konto, s.r.o.); 

• zdravotní pojišťovny a správa sociální zabezpečení; 

• finanční úřad; 

• úřad práce; 

• inspektorát bezpečnosti práce; 

• obecní úřady a okresní správní úřady ve správně-policejní agendě (živnostenský úřad), atd.; 

• zákonné zastoupení zájmových skupin; 

• podnikoví lékaři; 

• zákazníci a zájemci objednatele; 

• poskytovatelé vzdělávání a dalšího vzdělávání; 

• volební komise pro volby do podnikové rady; 

• právní zástupci; 

• soudy; 

• věřitelé dotyčné osoby, jakož i jiní účastníci na případném právním stíhání v této souvislosti,  

i v případě dobrovolného postoupení platu pro splatné pohledávky; 

• banky účastnící se na vyplacení dotčených osob či třetích osob; 

• odborová organizace uvedená zaměstnancem, se souhlasem dotčené osoby; 

• spolupojištění; 

• penzijní pojišťovny; 

• pojišťovny v rámci existujících skupinových či jednotlivých pojištění, jakož i zaměstnanecké zaopatřovací 

fondy (MVK); 

• provozovatel závodní kantýny; 

 

 
1 Poznámka: Týká se jen těch údajů, které jsou skutečně pro uzavření a/nebo realizaci smlouvy nezbytné. 

2. Zpracování osobních údajů v případě pracovně-právních sporů 

Pokud dojde během trvajícího pracovního poměru nebo po jeho ukončení k soudnímu sporu, budou údaje 

potřebné pro účelné vymáhání práva předány právním zástupcům a soudům. 

3. Zpracovávání dobrovolně uvedených údajů - souhlas 

Uvedení Vašeho vyznání je dobrovolné a na základě Vašeho souhlasu, pokud byste chtěli nárokovat 

příslušná práva. Uvedení Vaší příslušnosti k odborům je dobrovolné a na základě Vašeho souhlasu, pokud 

byste nechali odvádět odborové příspěvky přes zaměstnavatele. 



 

  

Veškeré udělené souhlasy lze nezávisle na sobě kdykoliv odvolat. Odvolání má za následek, že Vaše údaje 

od daného okamžiku k výše uvedeným účelům již nebudeme zpracovávat a tedy ani nárokovat odpovídající 

práva, výhody atd. Za účelem odvolání se, prosím, obraťte na vedení, kontaktní údaje viz níže. 

4. Doba uchovávání 

Vaše údaje ukládáme na dobu určenou zákonnými lhůtami pro uchovávání, či tak dlouho, dokud existuje 

oprávněný zájem ohledně Vaší žádosti o místo či v rámci zákonných předpisů. 

5. Vaše práva 

Zásadně Vám přísluší práva na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů a vznesení námitky 

proti zpracování Vašich osobních údajů. V této věci se, prosím, obraťte na Vašeho zaměstnavatele. 

Pokud se domníváte, že se Vaše osobní údaje zpracovávají v rozporu se zákonem na ochranu údajů či byly 

jakkoliv jinak poškozeny Vaše nároky v oblasti práva na ochranu údajů, můžete podat stížnost  

u Úřadu na ochranu údajů. 

Pokud byste měli k tomuto prohlášení dotazy nebo chcete podat žádost, obraťte se prosím na obchodní 

vedení. 
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