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1. Úvod
Toto oznámení o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/697,
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 – známé též jako „GDPR“) popisuje,
jak koncern TSC GROUP, a.s./skupina TSC Group a.s. (jeho/její jednotlivé dceřiné společnosti), jenž je vaším
zaměstnavatelem (dále jen také jako „TSC Group“), zpracovává, předává a chrání vaše osobní údaje, jakožto
zaměstnanců či spolupracujících osob. TSC Group je tak z hlediska čl. 4 odst.
7 GDPR Správcem vašich osobních údajů.
Osobními údaji se dle čl. 4 odst. 1 GDPR rozumí, jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat
na základě těchto (mimo jiné níže uvedených) informací.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme
Kategorie osobních údajů našich zaměstnanců, které shromažďujeme a následně i zpracováváme, se liší podle
různých faktorů. Jedná se zejména o pracovní pozici a pracovní povinnosti dotčených zaměstnanců, místo
jejich pracoviště a další související skutkové okolnosti. Mezi základní druhy osobních údajů, které
zpracováváme, patří:
❖ Osobní údaje včetně jména, příjmení, adresy bydliště, telefonu, e-mailu, data narození, rodného
čísla, státní příslušnosti a občanství, čísla sociálního zabezpečení a jiné identifikační údaje vydané
a vedené státem (případné č. OP).
❖ Citlivé osobní údaje v podobě údajů o zdravotním stavu a záznamů v trestním rejstříku. Jiné citlivé
údaje nejsou skupinou TSC Group zpracovávány.
❖ Informace o vašem dosaženém vzdělání, které zahrnují navštěvované školy, absolvované kurzy
a školení a získané kvalifikace a certifikáty.
❖ Informace o řidičském oprávnění a jejich stupních.
❖ Informace profesní historie, jež zahrnuje informace o předchozích zaměstnavatelích podle
předloženého životopisu nebo přímo vyplněné vámi v osobním dotazníku.
❖ Vaše tzv. případné reference, jakékoliv kontakty, které jste uvedli a které mohou doložit předchozí
zaměstnání či dosažené vzdělání.
❖ Informace o vaší rodině včetně informací o vašem rodinném stavu, dětech a vyživovaných osobách.
❖ Informace o vašem pracovním výkonu včetně zpětné vazby od vedoucích osob, hodnocení výkonu,
záznamů o docházce, informací o odchodu do důchodu, výpovědi a dalších typech ukončení
pracovního poměru.
❖ Informace o vašem zaměstnání včetně názvu a popisu pracovní pozice, data nástupu, stavu
pracovního povolení, stavu pracovního poměru, odpracovaných hodin, čerpané dovolené,
jakýchkoliv písemných dohod mezi vámi a TSC Group.
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❖ Finanční údaje včetně informací o bankovním účtu a platu/mzdě.
❖ Informace o případných zaměstnaneckých výhodách.
❖ Informace týkající se zabezpečení skupiny TSC Group (včetně identifikačních průkazů a čipových karet
a záznamů z bezpečnostních kamer).
❖ Informace získané vaším používáním ICT prostředků skupiny TSC Group (e-maily, mobilní telefony,
PC, notebooky, GPS a jiných dokumentů a souborů uložených v systému či společných sítí firemního
serveru).

3. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme plně v souladu s platnými právními předpisy České
republiky a EU (zejména Nařízením GDPR), pro následující účely:
❖ Dodržování našich zákonných povinností včetně těch vyplývajících z daňových zákonů, zákonů
o sociálním zabezpečení, pracovněprávních předpisů a jiných specifických zákonů (např. zákona
o účetnictví apod.).
❖ Účelu personální vytíženosti a organizačního plánování, ukončení pracovního poměru, odchodu do
důchodu.
❖ Zpracování mezd, kompenzací a administrativní a fakturační účely.
❖ Navrhování, hodnocení a správa mezd a zaměstnaneckých výhod (prémií, penze, zdravotní příspěvky,
pojištění, dovolené a pracovní volna) či jiných personálních záležitostí). Toto jsou de facto jediné
důvody, pro něž budou používány údaje o vašem rodinném stavu, dětech a vyživovaných osobách.
❖ Sledování a řešení pracovních úrazů, sledování záznamů o pracovní nepřítomnosti, vykazování
pracovní neschopnosti a správa žádostí o dovolenou.
❖ Správa výdajů včetně firemních kreditních karet, cestovních nákladů a výdajů na přemístění (např.
jízdenky apod.).
❖ Interní audity a účetní, finanční či ekonomické analýzy.
❖ Hodnocení, podpora a řízení průběžného vzdělání, školení a rozvoje.
❖ Podpora a kontrola obchodní komunikace, jednání, transakcí, konferencí a cestování.
❖ Řízení a používání služebních vozidel a dalších vozidel používaných k obchodním/služebním účelům.
To je jediný důvod, pro který vyžadujeme použití údajů o vašem řidičském oprávnění.
❖ Udržování a zlepšování bezpečnosti na pracovišti a ochrany zdraví, zabezpečení zaměstnanců
a ochrany majetku skupiny TSC Group (včetně záznamů z bezpečnostních kamer), jakož i účelu
prevence trestné činnosti.
❖ Sledování dodržování zásad, postupů a předpisů skupiny TSC Group.
❖ Obnovování a zálohování dat.
❖ Autorizace, udělování, správa, sledování a ukončování přístupu nebo použití elektronických (ICT)
systémů, informačních zdrojů, zařízení, záznamů, majetku a infrastruktury skupiny TSC Group
a ochraně jejích aktiv. Veškerý monitoring používání ICT prostředků zaměstnanci probíhá plně
v souladu se zásadami skupiny TSC Group, Nařízením GDPR a souvisejícími obecnými předpisy
platnými na území České republiky, Slovenské republiky a EU (EHP).
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❖ Řízení vyšetřování zaměstnanců (včetně podezření z pochybení nebo zanedbání povinností
a disciplinárních opatření vůči zaměstnancům – rovněž též pro potřeby Criminal Compliance
programu skupiny TSC Group).
❖ Příprava, obhajoba nebo účast v soudních řízeních a případných soudních sporech a jiných správních
řízeních.

4. Právní základy pro zpracování Vašich
osobních údajů
Právní základy pro shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů skupinou TSC Group jsou následující:
❖ Dodržování zákonných povinností, které se na skupinu TSC Group vztahují, včetně těch, které
vyplývají z daňových, účetních, sociálních zákonů, pracovněprávních předpisů a jiných specifických
zákonů (právní povinnosti).
❖ Plnění příslušné pracovní smlouvy uzavřené mezi vámi, jakožto zaměstnancem a společností
náležející do skupiny TSC Group, jakožto zaměstnavatelem (plnění smlouvy).
❖ Zajištění, výkonu nebo ochrany právního nároku (oprávněný zájem).
❖ Ochrana vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné osoby (např. poskytnutí
informací o vašem zdravotním stavu lékaři, rodinnému příslušníkovi v nouzové situaci ohrožující váš
život či zdraví).
❖ Další navazující legitimní obchodní účely včetně požadavků na každodenní provoz skupiny TSC Group,
prevenci trestné činnosti, dodržování zahraničních zákonů, všeobecné firemní operace, informace,
systém, síť a kybernetickou bezpečnost a dle potřeby provozní, administrativní, personální a
náborové účely.
Dle potřeby příslušné legislativy či operačních požadavků, můžeme získat rovněž i váš případný výslovný
souhlas se zpracováním a používáním určitých kategorií osobních údajů (např. při zpracovávání citlivých
osobních údajů, souhlasy se zpracováním osobních údajů pro realizaci úklidových a jiných služeb a jiných
činností při plnění smlouvy s klientem skupiny TSC Group). Pokud vás v těchto případech požádáme o udělení
souhlasu se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat tak, že nás budete pomocí údajů
uvedených na konci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů kontaktovat.

5. Vaše práva a povinnosti ve vztahu k ochraně
osobních údajů
Jakožto subjektu osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich kontrolu
a v případě faktické nepřesnosti právo na jejich opravu či výmaz. Za určitých okolností máte taktéž právo
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požádat, aby skupina TSC Group omezila zpracování vašich osobních údajů, například
v případě, že popíráte nebo budete popírat jejich přesnost/správnost, a to na dobu potřebnou k tomu, aby
skupina TSC Group mohla přesnost osobních údajů ověřit a opravit. Za určitých omezených okolností máte
právo požádat o výmaz vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje již nejsou nezbytné pro
účely, pro které byly poskytnuty (shromážděny či zpracovávány) a neexistuje-li jiný právní důvod pro jejich
další zpracovávání či jiné nakládání s těmito údaji.
Bližší informace o vašich právech týkajících se vašich osobních údajů naleznete v části níže s názvem:
„Podrobnější popis vašich práv.“
Dále máte povinnost udržovat přesnost vašich osobních údajů a v případě jakýchkoliv změn musíte
o těchto změnách informovat Ing. Adélu Kunstovou, koordinátorku v oblasti ochrany osobních údajů, tel. č.
+420 734 862 547, email: adela.kunstova@tsc-group.cz. Nebo iniciovat aktualizaci svých osobních údajů v
osobním spisu zaměstnance. Pokud nám poskytnete osobní údaje členů vaší rodiny nebo jiných vyživovaných
osob pro účely návrhu, hodnocení či správy mezd a zaměstnaneckých benefitů (např. mzdy, prémií, penzí,
zdravotních příspěvků, připojištění, dovolené a pracovního volna nebo jiných nároků na dovolenou –
zdravotní volno), je vaší povinností informovat je o jejich právech týkajících se zpracování jejich osobních
údajů pro tyto účely. Dále nesete odpovědnost za získání výslovného souhlasu (je-li vyžadován) od těch osob
(pokud ho nemůžete poskytnout jejich jménem) se zpracováním (včetně zpřístupňování a předávání) daných
osobních údajů pro tyto účely.

6. Zabezpečení osobních údajů
Skupina TSC Group chrání veškeré vaše osobní údaje pomocí přiměřených technických, fyzických,
administrativních a organizačních opatření bránících neoprávněnému přístupu nebo zpracování osobních
údajů. Ochranná opatření zohledňují rovněž platné oborové standardy, náklady na ochranu a citlivost
zpracovávaných osobních údajů odpovídající rizikům, která jsou s příslušnými činnostmi resp. operacemi
zpracování spojeny.

7. Sdílení osobních údajů
Skupina TSC Group zpřístupňuje vaše osobní údaje zástupcům, dodavatelům, odběratelům
a smluvním partnerům (např. klientům v rámci plnění obchodní smlouvy, společnostem zpracovávající mzdy,
účetnictví, auditní činnosti, právní služby, pojišťovnám, poradcům v oblasti informačních technologií a HR
poradcům, jakož i příslušným státním orgánům a státní správě etc.), kteří poskytují skupině služby (či TSC
Group jako poskytující své služby), a to výhradně k tomu, aby mohli tyto služby nerušeně a adekvátně
poskytovat/plnit. Skupina TSC Group může vaše osobní údaje poskytovat i dalším v koncernu působím
společnostem a to v rámci společného správcovství těchto osobních údajů.
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Avšak, v každém ze shora uvedených případů skupina TSC Group (resp. každá jednotlivá společnost
náležející do koncernu TSC GROUP, a.s.) podnikne veškeré příslušné a nezbytné kroky v souladu
s platnou legislativou vztahující se k ochraně osobních údajů, aby zajistila plně dostatečnou ochranu těchto
vašich osobních údajů. Zejména bude zpřístupňovat vaše osobní údaje pouze těm třetím stranám, které
poskytly nebo poskytnou dostatečné záruky, že zavedly a aplikují bezpečnostní opatření, a které uzavřely se
skupinou TSC Group (dle čl. 28 Nařízení GDPR) závaznou smlouvu
o zpracování osobních údajů. Skupina TSC Group může dále za zákonných podmínek osobní údaje
zpřístupňovat též na základě žádosti státním orgánům a organizacím státní správy a také externím
poradcům využívaným v rámci činnosti skupiny (tj. např. advokátům, auditorům, účetním a daňovým
poradcům etc.).

8. Správa Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být jak již bylo řečeno shora předávány ostatním společnostem náležejícím do
skupiny TSC Group/koncernu TSC GROUP, a.s., k níž patří i společnost nacházející se ve Slovenské republice
(tj. TSC Cleaning, s.r.o.) Vaše osobní údaje jsou tak poskytovány a zpřístupňovány pouze subjektům
nacházejícím se v EHP resp. EU s tím, že k předávání mimo tento prostor do třetích zemí nikterak nedochází.
Kopii tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců si můžete vyžádat pomocí kontaktní osoby
zodpovědné za ochranu osobních údajů v rámci skupiny TSC Group uvedenou v závěru tohoto dokumentu.
Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme příležitostně (v reflexi na legislativní změny) měnit nebo
patřičně aktualizovat. Pokud toto oznámení o ochraně osobních údajů změníme, upozorníme vás na příslušné
změny s dostatečným předstihem a snadno dostupným způsobem (prostředkem) např. zasláním na váš
pracovní e-mail či na firemním intranetu.

9. Kontaktujte nás
V případě jakékoliv nejasnosti či potřeby bližšího a přesnějšího vysvětlení všeho uvedeného nás neváhejte
kontaktovat, a to prostřednictvím odpovědné osoby (Pověřeného správce) za ochranu osobních údajů
v rámci skupiny TSC Group, jejíž kontaktní údaje naleznete níže:
Jméno a příjmení odpovědné osoby:
Pracovní zařazení:
Kontaktní údaje:

Ing. Adéla Kunstová
koordinátorka v oblasti ochrany osobních údajů
+420 734 862 547, email: adela.kunstova@tsc-group.cz

Dále máte rovněž ve všech pochybnostech právo obrátit se na příslušný dozorový úřad, kterým je v České
republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a ve Slovenské republice Úrad na ochranu
osobních údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Zcela, a bez jakéhokoli nástinu omezení tohoto
vašeho nezadatelného a nezcizitelného práva bychom v rámci dobrých vztahů ocenili, kdybyste nám prvně
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dali možnost váš potencionální problém vyřešit interně dříve, než se na shora uvedený dozorový úřad
obrátíte.

10. Podrobnější přehled Vašich práv
Tato část blíže popisuje vaše práva týkající se vašich práv, jakožto subjektu údajů. Mějte prosím na paměti,
že výčet těchto práv není absolutní, a že mimo shora uvedených mohou být tato práva na základě zákonných
důvodů v určité míře omezena.
Skupina TSC Group bude na veškeré vaše žádosti reagovat v co možná nejkratší lhůtě a obecně nejpozději do
jedno měsíce od přijetí této žádosti.1 Skupina TSC Group obvykle jedná na základě žádostí a poskytuje vám
vaše osobní údaje bezplatně ve strojově čitelném formátu dle poslední vámi navrhované aktualizace těchto
údajů. Avšak pokud je žádost neodůvodněná, nepřiměřená nebo opakovaná či dokonce šikanózní, může si
skupina TSC Group v těchto případech účtovat přiměřený administrativní poplatek. Případně může v těchto
odůvodněných případech odmítnout poskytnutí zpracovávaných osobních údajů.
Žádost o přístup k vašim osobním údajům
Máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od skupiny TSC Group potvrzení,
zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, pak máte právo získat
přístup k těmto údajům a k těmto informacím (i) o účelech zpracování, (ii) kategoriích dotčených osobních
údajů, (iii) o příjemci či kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, (iv) o
plánované době uložení osobních údajů, (v) o existenci práva požadovat od nás, jakožto správce opravu nebo
výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracovávání nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, (vi)
o právu podat stížnost u dozorového úřadu, (vii) o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,
pokud nejsou získány přímo od vás, (viii) o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, a v takových případech ještě smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu
a předpokládaných důsledcích takového zpracování, (ix) o vhodných zárukách při případném předání údajů
do třetí země, (x) o právu získat kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena
práva a svobody jiných osob.
Oprava a výmaz vašich osobních údajů
Máte právo na opravu vašich nepřesných osobních údajů. Za určitých okolností máte dále právo
na výmaz svých osobních údajů. Jde například o situace, kdy a) údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které
byly původně
1

Tato lhůta může být v závažných případe prodloužena o max. další dva měsíce, a to zejména z důvodů
značné administrativní zatíženosti skupiny TSC Group, jakož i v případech, které si budou vyžadovat
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rozsáhlejší šetření či dotazy i dalších subjektů. O této skutečnosti budete však vždy ze strany skupiny TSC
Group řádně a věcně informováni.
b) skupina TSC Group při zpracování vašich osobních údajů porušila zákony o ochraně osobních údajů, c)
údaje musí být vymazány z důvodu dodržení zákonné povinnosti nebo d) pokud vzneste námitku proti
zpracování
a
my
nebudeme
schopni
předložit
dostatečné
závažné
důvody
k dalšímu legitimnímu zpracování. Skupina TSC Group nemusí za určitých okolností vyhovět žádosti
o výmaz. Jde například o situace, kdy a) je zpracování nezbytné z důvodu dodržení zákonných povinností nebo
výkonu či obhajoby právních nároků nebo b) jde o archivační účely, veřejný zájem, vědecký či historický
výzkum nebo statistické účely nebo oprávněné zájmy skupiny.
Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů
Dále máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případě, že a) popřete jejich přesnost (v
takovém případě skupina TSC Group omezí zpracování údajů, dokud neověří jejich přesnost), b) skupina TSC
Group zpracovává osobní údaje nezákonně a požádali jste o omezení zpracování
a nikoliv o výmaz a c) skupina TSC Group již osobní údaje nepotřebuje, avšak chcete, aby byly uchovávány z
důvodu zjištění, výkonu nebo obrany právního nároku. Skupina TSC Group vás předem upozorní, v případě,
že se rozhodne zrušit omezení zpracování.
Právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů
Jako subjekt údajů máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které je založeno na legitimním zájmu skupiny TSC Group. Pokud však prokážeme
závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů nebo je budeme potřebovat ke zjištění,
výkonu
či
ochraně
právních
nároků,
můžeme
v
jejich
zpracování
pokračovat.
V opačném případě bez dalšího přestaneme osobní údaje nadále používat.
Právo na přenositelnost osobních údajů
Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení GDPR máte, jakožto subjekt údajů právo na přenositelnost osobních
údajů, pokud a) jste nám tyto údaje poskytli na základě souhlasu, b) zpracování je nezbytné pro plnění vaši
smlouvy a c) jedná se o tzv. automatizované zpracování. Je-li to technicky možné, můžete požadovat, aby
byly vaše osobní údaje předány ze strany skupiny TSC Group přímo druhému a vámi určenému správci. Vaše
žádost však může být zamítnuta, a to pokud zpracování tato shora uvedená kritéria nebude splňovat.
Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
V případech, kdy skupina TSC Group provádí zpracovávání vašich osobních údajů toliko na základě vámi
uděleného souhlasu, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným,
srozumitelným a jednoznačným projevem vaší vůle adresované vůči Pověřenému správci.
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Informování třetích stran
Skupina TSC Group podnikne všechny dostupné a přiměřené kroky, aby informovala případné třetí strany, s
nimiž oprávněně sdílí či sdílela vaše osobní údaje, že jste podali žádost o opravu, omezení zpracování nebo
výmaz.
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