Informace o zpracování osobních údajů pracovníků v souvislosti se šířením vysoce
nakažlivého infekčního onemocnění či hrozbou takového šíření

ŠKODA TVC s.r.o.
se sídlem Tylova 1/57, Plzeň 30128
IČO: 25247964
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12724
(dále jen jako „ŠTVC“)
Místo a datum: V Plzni dne 13. listopadu 2020

Ve věci níže popsaného zpracování osobních údajů je ŠTVC v roli správce osobních údajů. Kontaktní údaje ŠTVC
jsou: ŠKODA TVC s.r.o. se sídlem Tylova 1/57, Plzeň 30128, Česká republika, e-mail: radek.medzvec@skoda.cz
http://www.skodatvc.cz/ , tel.: +420 378 182 325,

Povinnosti ŠTVC v oblasti ochrany osobních údajů vyplývají:
I.
II.

z 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
(dále jako „GDPR“), a
ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen jako „ZZOÚ“).

Specifikace osobních údajů, které ŠTVC zpracovává:
I.
II.
III.
IV.

Údaje vypovídající o zdravotním stavu pracovníka (údaje o prokázané nákaze nebo podezření na nákazu);
Identifikační osobní údaje pracovníka dle bodu I. (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakt
a identifikace zaměstnavatele);
Identifikace režimu, ve kterém pracovník dle bodu I. funguje (home office, karanténa, izolace apod.);
Údaj o počtu, s kolika lidmi pohybujícími se v objektech ŠTVC, byl infikovaný pracovník v kontaktu.

Právní titul zpracování
Vzhledem k tomu, že může docházet i ke zpracování osobních údajů o zdravotním stavu, které spadají mezi tzv.
osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR, jsou osobní údaje zvláštní kategorie zpracovávány na základě
výjimek dle čl. 9, odst. 2 GDPR. Pro potřeby zpracování popsaného výše budou aplikovány společně a v souladu
dvě z těchto výjimek, a to:
I.

II.

„Zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v
oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno
právem Evropské unie nebo členského státu nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu, v němž
se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů“ dle čl. 9, odst. 2, písm. b)
GDPR; a současně
„Zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před vážnými
přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a
léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva Evropské unie nebo členského státu,

které stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektu údajů, zejména služebního
tajemství“ dle čl. 9, odst. 2, písm. i) GDPR.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou. U každého případu (situace) je
doba zpracování posouzena pokaždé zvlášť. V případech infikovaného pracovníka je adekvátní lhůta nastavena na
31 dnů, což je odpovídající (obhajitelná) doba pro dané zpracování osobních údajů.
Po uplynutí této lhůty jsou osobní údaje vždy bez možnosti zpětné obnovy vymazány.

Účely zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů je nezbytné s ohledem na povinnost ŠTVC splnit zákonné povinnosti dle ust. § 101 odst.
1 zákoníku práce (Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem
na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce), dle kterého je povinna zajistit ochranu
zdraví svých pracovníků (BOZP – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci) a zároveň i zajistit ochranu před
vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami. Zpracování osobních údajů je dále v souladu s právní úpravou
obsaženou v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve vydaných mimořádných bezpečnostních
opatřeních Ministerstva zdravotnictví ČR.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22
odst. 1 a 4 GDPR.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů
Osobní údaje nejsou předávány žádným zpracovatelům osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR. Některé osobní
údaje, které ŠTVC zpracovává, může sdílet se státními orgány nebo jinými třetími osobami při plnění povinností dle
právních předpisů.

Zásady a postupy zpracování osobních údajů
Rádi bychom Vás také informovali o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů, a to v souladu
s GDPR a ZZOÚ.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:







zákonně, korektně a transparentně,
osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro určité a legitimní účely a nejsou zpracovávány neslučitelným
způsobem s těmito účely,
zpracovávané osobní údaje jsou vždy přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
zpracovávané osobní údaje jsou přesné,
osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů pouze po nezbytnou dobu pro
dané účely, pro které jsou zpracovávány,
je vždy zajištěna jejich integrita a důvěrnost.

Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách ŠTRN:
https://www.skoda.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/?spolecnost=%C5%A0KODA+TRANSPORTATION+a.s.
a na intranetu ŠTRN:
https://intranet.skoda.cz/ochrana-soukromi.

Zabezpečení dat
ŠTVC má zavedená a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti
informací v souladu s nejlepší obchodní praxí a odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt ochrany
osobních údajů. Zároveň je zohledněn stav technologického vývoje, s cílem chránit vaše osobní údaje před
náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření zahrnují mimo
jiné přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných pracovníků, kteří mají přístup k vašim údajům,
školení pracovníků, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů a softwarovou ochranu
zařízení, na kterých jsou uložena data s osobními údaji.
Povinnosti pracovníka
Pracovník vždy odpovídá za osobní údaje, které ŠTVC poskytuje a zpřístupňuje, a je povinen zajistit, aby byly
relevantní, pravdivé, přesné a aby nebyly zavádějící.
Pokud pracovník poskytuje osobní údaje týkající se jiné osoby, má povinnost ji o tom informovat.
Aktualizace dokumentu
Tento dokument může být průběžně upravován či aktualizován. Jakékoliv změny se stanou účinnými po zveřejnění
aktualizovaného znění na web stránkách ŠTVC. O podstatných změnách budou pracovníci informováni
v dostatečném předstihu před datem účinnosti takových změn.

