
 

Informační povinnost 

S nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vydává společnost  

PRETOL s.r.o. 

IČ: 25929501 

se sídlem Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 

jako správce údajů dokument s názvem Informační povinnost platný od 25. 5. 2018, který je určen pro 
zaměstnance společnosti a uchazeče o zaměstnání, kteří poskytli společnosti své osobní údaje (osobní 
údaje byly získány od subjektu údajů). 

Zaměstnanec poskytl své osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, 
telefonní číslo za účelem plnění pracovní smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Potenciální 
zaměstnanec (uchazeč o zaměstnání) poskytne své osobní údaje v rozsahu dle svého uvážení (nejčastěji 
jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa) 
zasláním/odevzdáním životopisu společnosti PRETOL. Získávání údajů od zaměstnanců je dále zákonným 
požadavkem (pracovněprávní a sociální legislativa – např. hlášení údajů úřadu práce apod.). Instituce 
jako úřad práce apod. jsou dalším zpracovatelem osobních údajů zaměstnanců. Nedochází k přenosu 
údajů do třetích zemí. Osobní údaje zaměstnance se uchovávají po dobu trvání pracovněprávního 
vztahu. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání, se kterými nebyl uzavřen pracovněprávní vztah, se likvidují 
okamžitě po rozhodnutí o nepřijetí uchazeče do zaměstnání. Zaměstnanec má právo na bezplatný 
přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Správce se zavazuje, že osobní údaje zaměstnance 
poskytne pouze danému zaměstnanci. 

Společnost PRETOL dává na vědomí, že prostřednictvím kamerových systémů získává podobiznu nebo 
videozáznam osoby na pracovišti, a to z důvodu oprávněného zájmu na zajištění bezpečnosti osob a 
ochrany majetku. Zpracovatelem těchto osobních údajů může být v případě potřeby externí IT firma 
spolupracující se společností PRETOL, případně Policie ČR. Záznam se uchovává jen pod dobu nezbytně 
nutnou, zpravidla jeden měsíc.   

V Humpolci, dne 25. 5. 2018  

  


