Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:
Lesy města Český Krumlov s.r.o.,
sídlo Domoradice 1,
381 01 Český Krumlov,
IČO: 60826355

Pověřenec:
Erudit advokátní kancelář, s.r.o.
sídlo Nové sady 996/25,
602 00 Brno

Tímto dokumentem vám budou poskytnuty informace o tom:
-

jaké údaje se zpracovávají a proč
jak se údaje zpracovávají a jak jsou chráněny
odkud jsou údaje získávány
komu mohou být údaje předány a
jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Jaké údaje se zpracovávají a proč
Společnost Lesy města Český Krumlov (dále jen „společnost LMČK“) zpracovává zejména takové údaje,
které potřebuje pro zajištění provozu v rámci své vlastní hlavní činnosti se svými smluvními partnery
a také pro zabezpečení personálního zázemí. Zpracovávané osobní údaje budou nejčastěji spadat do
následujících kategorií:
- identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů, tedy např. jméno, příjmení,
titul, datum narození, případně i rodné číslo, adresu, IČ a DIČ
- kontaktní údaje jako je adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
- zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o zdravotním stavu zaměstnanců společnosti LMČK
Právním titulem, o který se zpracovávání výše uvedených osobních údajů opírá, je plnění právních a
smluvních povinností. Ke zpracování osobních údajů na základě plnění právních povinností dochází
především za účelem plnění povinností správce jakožto podnikatele a zaměstnavatele, tedy povinného
subjektu v rámci daňové a účetní legislativy a pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.
2. Jak se údaje zpracovávají a jak jsou chráněny
Společnost LMČK zpracovává osobní údaje jak manuálně, tak také automatizovanými prostředky.
K automatizovanému zpracování založeném na individuálním rozhodování, které by pro vás jakožto
subjekty údajů mohlo mít právní účinky, ani k profilování však nedochází.
3. Odkud jsou údaje získávány
Společnost LMČK zpracovává pouze osobní údaje, které získala přímo od subjektů těchto údajů, tedy
svých zaměstnanců a smluvních partnerů. K získávání osobních údajů od žádných dalších subjektů či
z veřejných rejstříků, seznamů či evidencí nedochází.
4. Komu mohou být údaje předány
LMČK může osobní údaje zpřístupnit daňovému auditorovi a v rámci plnění právních povinností
zaměstnavatele také orgánům české správy sociálního zabezpečení, finanční správě aj. K předávání
osobních údajů mimo území EU a Evropského hospodářského prostoru nedochází. Veškeré zpracování
osobních údajů se uskutečňuje na České republiky.

5. Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů můžete uplatnit tato práva:
- právo na informace – obdržet informace ohledně zpracování osobních údajů můžete jak před
zahájením samotného zpracování, tak i během něj, a to na vaši žádost,
- právo na přístup – kromě informací o zpracování máte právo obdržet také kopii údajů, které o vás
společnost LMČK zpracovává,
- právo na opravu – v případě, že o vás bude společnost LMČK zpracovávat údaje nepřesné,
neaktuální či nesprávné, máte právo na jejich opravu,
- právo na výmaz – pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování vašich osobních údajů,
můžete společnost LMČK žádat o jejich výmaz,
- právo na přenos – u údajů, jež jsou zpracovávány na základě uzavření a plnění smlouvy, jež jste
společnosti LMČK sami poskytli a jež jsou zpracovávány automatizovaně, máte právo tyto údaje
obdržet ve strojově čitelném formátu a usnadnit tak jejich přenos k jinému správci,
- právo na omezení zpracování – máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud se
domníváte že:
a) zpracovávané údaje nejsou přesné, a to do doby, než společnost LMČK přesnost ověří,
b) údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení,
výkon nebo obhajobu právních nároků,
c) zpracování údajů je protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich
zpracování.
Konečně máte také právo obrátit se se svými stížnostmi, podněty či dotazy na pověřence, jehož
kontaktní údaje naleznete v úvodní části této Informace, nebo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, případně svá práva
vyplývající ze zpracování osobních údajů můžete uplatnit u soudu.
Vaši žádost, stížnost či podnět vyřizuje společnost LMČK ve spolupráci s pověřencem bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich obdržení. Tuto lhůtu je možno v případě potřeby
a s ohledem na složitost či počet žádostí prodloužit o dva měsíce, o čemž budete, i společně s důvody
pro toto prodloužení, informováni.

Český Krumlov, 31. 7. 2018

