
lnformace o zBracování osobních údaiů zaměstnanců firmv Pánek DOSP s.r.o.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2aL6l679 a souvisejícími zákony
České republiky (Zákonem o ochraně osobních údajů, Občanským zákoníkem a v souladu
s dalšími právními předpisy) schraňuje Váš zaměstnavatel Pánek DOSP s.r.o. tato osobnídata
za městna nců:

- Jméno a Příjmení
- Datum narození
- Adresa trvalého bydliště, doručovacíadresa
- Rodné číslo
- Rodná čísla dětí (jen pokud uplatňujete slevu na dani a pouze s vaším souhlasem)
- Čísla dokladů (občanský průkaz, řidičský průkaz, osvědčeníADR)
- Lékařské zprávy ke způsobilosti k práci a k řízenímotorových vozidel, příslušnost ke

zdravotnípojišťovně
- Číslo bankovního účtu
- Pracovnítelefonní číslo, pracovní e-mailová adresa

se souhlasem zaměstnance uchováváme:
- soukromételefonníčíslo
- TelefonníČÍslo na osobu blízkou, pouze s identifikacívztahu, pro případ nehody
- Rodná čísla dětí(pouze pokud uplatňujete slevu na dani)

Tento souhlas má každý zaměstnanec právo kdykoliv odvolat

Bez výše uvedených osobních dat není možné sepsat pracovnísmlouvu a platit povinné
odvody státu za zaměstnance. Tyto osobníúdaje jsou zpřístupněny pouze orgánům státní
moci.

Z hlediska oprávněného zájmu a ochrany majetku firmy pořizujeme:
- Kamerový záznam na vstupní dveře první kanceláře, v sídle firmy v ul. Magistrů

127511,3, Praha 4, kde jsou v každé denníi nočnídobě, volně přístupné klíče od
vozidel. Tento záznam je pořizován průběžně, uchován 72 hodin a po té je přepsán
novým záznamem

- Některá vozidla jsou vybavena GPS systémem, za účelem bezpečnosti řidičů a jim
svěřených zásilek a k lokalizaci vozidla.

Osobní údaje zaměstnanců jsou uchovávány po dobu trvání pracovního poměru. Po jeho
skončení, budou ve lhůtě 30 kalendářních dnů vymazány z elektronických záznamů, písemná
forma je skartována. V archivu zaměstnavatele zůstávajíosobní údaje zaměstnanců po dobu,
kterou ukládá zákon o organizaci a prováděnísociálního zabezpečení a zákon o
nemocenském pojištění,

KaŽdý zaměstnanec má právo požádat o nahlédnutído svého osobního spisu, vedeného
zaměstnavatelem, má právo na opravu/ výmaz a zablokováníosobních údajů.

Jiří Pánek v. r

Praha, 25.5.2Ot8

Jednatel


