INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle nařízení 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), (dále jen „GDPR“)
1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Marcel Kubis, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem
Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh, IČ 720 43 202 (dále jen „Správce“).
2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na
adrese gdpr@exekucesumperk.cz, případně telefonicky na čísle 601 582 828.
3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zaměstnance (dále jen „Subjekt údajů“), které byly Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem
řádného plnění práv a povinností vyplývajících z pracovní smlouvy nebo z dohod o práci konané mimo pracovní
poměr ( zejména výplata mzdy/odměny za vykonanou práci, organizace dovolených a poskytování benefitů), dále
za účelem plnění právních povinností, které se na Správce, jakožto zaměstnavatele, vztahují (zejména v rámci
mzdové, daňové a pojistné oblasti) a oprávněného zájmu Správce (zejména přiměřený monitoring zaměstnanců,
ochrana bezpečnosti zaměstnanců, ochrana majetku zaměstnavatele a uplatňování právních nároků). Právním
základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, plnění právní povinnosti a oprávněný zájem.
4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ
Předmětem zpracování jsou především identifikační a kontaktní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné
identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul atp.) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů
(kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).
Předmětem zpracování jsou dále údaje sloužící pro vedení evidenčních listů důchodového pojištění (např. datum a
místo narození, pohlaví, národnost, všechna dřívější příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, místo
přechodného bydliště, případně údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle
pojištění), pro správný výpočet měsíčních záloh na daně (např. druh pobíraného důchodu), pro zjištění přesného
data nároku na odchod do starobního důchodu (např. počet dětí).
5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zaměstnanci soudního exekutora či třetích subjektů, kteří zpracovávají personální, mzdovou a účetní agendu pro
Správce, dále subjekty, kterým se informace předávají na základě zákona či jiné povinnosti Správce (pojišťovny,
orgán sociálního zabezpečení, finanční úřady a další). Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů
do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
6. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu. Po jeho skončení jsou osobní údaje
uloženy po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt pro jejich využití k obraně v případném soudním sporu
vycházejícího z daného pracovněprávního vztahu. Dále jsou osobní údaje uchovávány po dobu určenou
v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy a předpisy sociálního zabezpečení). Po uběhnutí
daných lhůt jsou osobní údaje likvidovány.
7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a
automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému
správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování
osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

