Informace o zpracování
osobních údajů
Firma CONTI THERM spol. s r.o., IČO: 25843427, se sídlem U Školy 248, Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21289 (dále jen „CONTI THERM“), jakožto správce osobních
údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností. CONTI THERM zpracovává
osobní údaje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. 4. 2016 (s platností od 25.5. 2018).
Účel a rozsah zpracování osobních údajů:
CONTI THERM zpracovává pouze přesné a aktuální osobní údaje, pro jejichž shromažďování a zpracování existuje
relevantní právní titul, zpracovává je pouze za stanoveným účelem (plnění povinností vyplývajících z pracovně
právního vztahu včetně zpracovávání dat žadatelů o zaměstnání, plnění povinností vyplývajících z obchodních aktivit
firmy), v níže uvedeném rozsahu:
a) Zaměstnanci: jméno, příjmení, rodné číslo, místo narození, adresa trvalého bydliště, číslo pojišťovny, číslo
bankovního účtu, podklady pro mzdy, mzdy, informace o nejvyšším dosaženém vzdělání, telefonní číslo,
jméno a příjmení dítěte zaměstnance, lékařský posudek pro účely posouzení zdravotní způsobilosti k práci
V relevantních případech zpracovává firma CONTI THERM rovněž rodné číslo dítěte zaměstnance (za
účelem daňového zvýhodnění), rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, potvrzení o návštěvě lékaře,
kopii velkého technického průkazu osobního vozidla užitého pro služební cestu za účelem proplacení
nákladů služební cesty
b) Žadatelé o zaměstnání: životopis (v rozsahu zaslaném žadatelem o zaměstnání), kontaktní telefon/ e-mail
c) Obchodní partneři: Název firmy / jméno a příjmení, Sídlo / adresa, IČ/DIČ, Kontakt telefonický / e-mailový
Délka zpracování:
a) V případě zaměstnanců - po dobu trvání pracovně právního vztahu nebo ve lhůtách stanovených zákonem,
následně zlikvidovány, archivována zůstávají data pro potřebu ochrany práv a oprávněných zájmů
zaměstnavatele.
b) V případě žadatelů o zaměstnání - po dobu trvání výběrového řízení, respektive do doby obsazení daného
pracovního místa vhodným kandidátem, následně jsou archivována pro další použití v případě realizace
nového výběrového řízení (na základě písemného souhlasu žadatele o zaměstnání), nebo zlikvidována.
c) V případě obchodních partnerů - do okamžiku podání žádosti o výmaz dat z databáze (písemnou formou –
formulář zašleme na vyžádání)
Zdroje osobních údajů:
CONTI THERM získává osobní údaje přímo od subjektu údajů nebo na základě platné smlouvy o zpracování dat.
Zpracovatelé a příjemci:
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů kromě společnosti CONTI THERM a jejích zaměstnanců
zpracovávány také Zpracovateli CONTI THERM (např. smluvní lékař), a to na základě smluv. Ochrana osobních údajů
je společností CONTI THERM technicky a organizačně zabezpečena v souladu s Nařízením (EU) 2016/679. Stejné
zabezpečení vyžaduje i od Zpracovatelů osobních údajů.
CONTI THERM informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které
disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
Práva subjektů údajů:
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních
údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, CONTI THERM poskytne
sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu.
V Třinci 2. 5. 2018
Schválil: Roman Rusz, jednatel

