INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
Významem tohoto dokumentu je splnění zákonné povinnosti Správce osobních údajů vůči Subjektu údajů, tedy k zajištění plné a
transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů vč. zvláštních kategorií osobních údajů.

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZACE
České Matrace s.r.o., Havlíčkova 648, 50801 Hořice, IČ: 03452875, general@matracezhoric.cz, +420722133362

2. DOZOROVÝ ÚŘAD
V případě podezření, že s Vašimi osobními údaji nakládáme protiprávně, můžete se také obrátit na dozorový úřad, kterým je
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, +420 234 665 111 (Ústředna)

3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
U zaměstnance: jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození, místo trvalého
pobytu, cizozemské číslo pojištění, zdravotní pojištění, druh pobíraného důchodu, číslo bankovního účtu, statut studenta,
držení průkazu ZTP/P, zdravotní způsobilost, pohlaví, stav, počet vyživovaných osob, u exekučního příkazu – majetkový
poměr. U pedagogických pracovníků navíc: prokázání kvalifikace a prokázání bezúhonnosti
U dítěte zaměstnance: jméno, příjmení dítěte, místo trvalého pobytu, rodné číslo, datum narození, potvrzení o studiu dítěte
(jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt)
U manžela (manželky) zaměstnankyně (zaměstnance): jméno, příjmení, rodné číslo

4. ÚČEL / Y ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
Plnění zákonných povinností spojených se zaměstnáváním osob

5. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY ORGANIZACE NEBO TŘETÍ STRANY
Organizace neeviduje žádné oprávněné zájmy, které by byly důvodem zpracování osobních údajů.

6. PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů poskytuje vaše osobní údaje v rámci svých zákonných povinností následujícím příjemcům:
Česká správa sociálního zabezpečení, příslušná Zdravotní pojišťovna, příslušný Finanční úřad, příslušný soud a jiné
kontrolní úřady.

7. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ
Správce nepředává tyto osobní údaje do zahraničí.

8. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje ukládáme pouze ze zákonných důvodů a po dobu nezbytně nutnou, kterou nám ukládají zákonné povinnosti
v podobě minimálních archivačních lhůt.
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