INFORMAČNÍ POVINNOST O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO RHENUS LOGISTICS S.R.O.
Společnost Rhenus Logistics s.r.o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se
zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května
2018 také GDPRm EU 2016/679 (obecné GDPR o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu
Zákona nahradí (dále jen „GDPR“).
POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Rhenus Logistics s.r.o.
Nučice 369, 252 16 Nučice
IČ: 485 34 412
Tel: +420 311 716 111
Email: nucice@cz.rhenus.com
Webová stránka: www.cz.rhenus.com
(dále jen „Rhenus“)
ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Rhenus je ve smyslu čl. 4 bodu 7) GDPR GDPR správcem osobních údajů. Zpracovává osobní údaje v souladu
s GDPR. Zpracovávané osobní údaje zahrnují pouze osobní údaje běžné, Rhenus nezpracovává osobní údaje
citlivé, resp. zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR.
•

•

Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová, akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo,
datum a místo narození, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, číslo bankovního účtu, pracovní historie,
úroveň vzdělání, číslo občanského průkazu nebo průkazu o povolení k pobytu, státní příslušnost, počet
nezletilých dětí
Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 GDPR): žádné.

Rhenus při zpracování osobních údajů dodržuje zásady:
- Zákonnosti, korektnosti a transparentnosti
- Účelového omezení
- Minimalizace údajů
- Přesnosti
- Omezeného uložení
- Integrity a důvěrnosti
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
-

naplnění povinností vyplývajících s uzavřením a trváním pracovně právního poměru mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem;
výběrová řízená na volná pracovní místa;
jednání o smluvním vztahu;
plnění smlouvy;
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-

ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek
správce);
archivnictví vedené na základě zákona;
výběrová řízení na volná pracovní místa;
plnění zákonných povinností ze strany správce;
ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů;
účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů;

Osobní údaje zpracovávané ve vztahu k zaměstnancům zaměstnavatele, kterými jsou jméno a příjmení, rodné
číslo, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu nebo průkazu o povolení k pobytu, státní příslušnost a
počet nezletilých dětí, zpracovává zaměstnavatel za tím účelem, aby vyhověl povinnostem souvisejícím se
zaměstnáváním fyzických osob, vyplývajícím z právních předpisů především v oblasti nemocenského,
důchodového a zdravotního pojištění, daní z příjmu a zaměstnanosti.
Osobní údaj zpracovávaný ve vztahu k zaměstnancům zaměstnavatele, kterým je informace o dosaženém
vzdělání a kvalifikaci, zpracovává zaměstnavatel jednak za tím účelem, aby mohl plnit povinnosti vyplývající ze
smlouvy uzavřené se zaměstnancem (především povinnost přidělovat zaměstnanci práci, pro kterou má
zaměstnanec vzdělání či kvalifikaci), a jednak za účelem plnění smluv uzavřených se smluvními partnery
zaměstnavatele, v nichž se zaměstnavatel zavazuje k provedení úkonů či služeb prostřednictvím k tomu
kvalifikovaných osob (zaměstnanců).
Osobní údaje zpracovávané ve vztahu k fyzickým osobám, které se ucházejí o zaměstnání, zpracovává
zaměstnavatel za účelem výběru vhodného uchazeče v rámci provádění opatření směřujících k uzavření
smlouvy (výběrového řízení), k nimž dochází na základě návrhu osoby ucházející se o zaměstnání.
ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Rhenus získává osobní údaje přímo od subjektů údajů prostřednictvím životopisů zaslaných uchazeči o
zaměstnání v rámci výběrového řízení a prostřednictvím vstupních osobních dotazníků vyplňovaných
zaměstnanci v souvislosti se vznikem pracovního poměru.
SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje zpracovává Rhenus v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Rhenus takto
zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Rhenus uzavře smlouvu o zpracování
osobních údajů.
ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM
Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např.
orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů, se kterými uzavřel
Rhenus smlouvu o zpracování osobních údajů.
DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v
příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze
závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
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ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje uchovávané v listinné podobě jsou zabezpečeny uzamčením na určeném místě, které se nachází
v uzamykatelné kanceláři.
Osoobní údaje uchovávané v elektronické podobě jsou zabezpečeny prostřednictvím zajištění bezpečnosti
osobních údajů v elektronické podobě je zajištěno Autentizací (tj. ověření identity jménem a heslem) a
šifrováním dat na straně serveru.
PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Osoba - subjekt údajů, jehož osobní údaje Rhenus zpracovává, má následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování
svých osobních údajů, je mu Rhenus povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona)
bez zbytečného odkladu předat.
Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Rhenus provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat
Rhenus nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Rhenus nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý
stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).
Dle GDPR má subjekt údajů zejména tyto práva:
Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Rhenusu potvrzení, zda zpracovává
jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech
stanovených GDPR) požádat Rhenus o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů,
požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat
o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Rhenusu.
Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést
u Rhenusu námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů
Rhenusu nebo jiných osob (dle GDPR); oprávněnými zájmy dle GDPR můžou být zejména případy ochrany
práv a právních nároků Rhenusu.
Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v GDPR) právo získat své
osobní údaje od Rhenusu a předat je jinému správci osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu,
pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem bude
pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
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