
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

V souvislosti s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  

ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) bychom vás rádi informovali o našich zásadách zpracování 

osobních údajů, které jsou následující: 

 

Správce osobních údajů (GPDR) 

Profitroom s.r.o. Haštalská 1072/6 PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1 Company 

Number: 118 23 941 VAT ID: CZ11823941 ("správce"). 

Kontaktujte nás telefonicky na čísle +48 61 840 23 80 nebo e-mailem na adrese 

contact@profitroom.com. Více informací najdete na našich webových stránkách: 

www.profitroom.pl.  

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) 

Krzysztof Dziemian, e-mail gpdr@profitroom.com . 

 

Zabezpečení osobních údajů 

V souladu s GDPR budou vaše osobní údaje zpracovávány v písemné nebo elektronické 

podobě pro účely uvedené níže a za použití vhodných metod, které zajistí bezpečnost a 

důvěrnost vašich osobních údajů, jak vyžaduje článek 32 GDPR. Naše spolupráce s 

podnikatelskými subjekty se řídí příslušnými právními předpisy. Vaše osobní údaje nebudou 

zpracovávány mimo EHP. 

 

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

 

 

1. Nábor 

Právní základ: Vaše osobní údaje budou v rozsahu stanoveném příslušnými 

pracovněprávními předpisy zpracovávány pro účely vstupního výběrového řízení (čl.6 odst.1 

písm. b) GDPR) a ostatní údaje budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl.6 odst.1 

písm. a) GDPR), který můžete kdykoli odvolat. Pokud některé dokumenty obsahují citlivé 

údaje, jak je uvedeno v čl.9 odst.1 GDPR, budou tyto údaje zpracovány na základě vašeho 

souhlasu podle čl.9 odst.2 písm. a) GDPR. 

Doba uchovávání osobních údajů: Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání 

náborového řízení na základě vašeho dodatečného souhlasu. Vaše osobní údaje budou 

zpracovávány také pro účely budoucích výběrových řízení, a to po dobu maximálně 24 měsíců 

nebo do odvolání vašeho souhlasu. 

 

2 Zaměstnání 

Právní základ: Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro  

účely související se zaměstnáním, pro vedení spisové dokumentace zaměstnanců, pro 

evidenci pracovní doby, pro splnění archivačních povinností včetně oznámení pro ZUS a pro 

daňové účely, jakož i pro mzdové účely, pro výpočet srážek a odvodů, a to i pro daňové účely 

a účely sociálního pojištění, pro uložení spisové dokumentace zaměstnanců a jako důkazní 

prostředek v řízení před soudy nebo jinými příslušnými státními orgány, a to i za účelem 

zjištění, obhajoby a uplatnění nároků. Právní základ: zákoník práce a další zákony a akty jej 
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provádějící, které vymezují práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, čl. 6 odst. 1 

písm. b), c), d) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Ve specifických 

případech (vymáhání pohledávek, monitorování činností na místě) je právním základem 

zpracování oprávněný zájem správce osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány: Vaše osobní údaje bude 

společnost Profitroom S.A. 9 Franklin Roosevelt Street, 60-829 Poznaň, Polsko uchovávat po 

dobu nezbytnou pro výše uvedené účely a poté po dobu povolenou platnými právními 

předpisy. Údaje o lidských zdrojích a bezpečnosti práce za 50 nebo 10 let (podle toho, kdy 

byla osoba zaměstnána) počínaje rokem, kdy  

skončil pracovní poměr. 

 

3. prodej služeb poskytovaných správcem osobních údajů (ADO) 

Právní základ: Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smlouvy na základě 

čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i za účelem splnění právní povinnosti stanovené v čl. 6 

odst. 1 písm. c) GDPR, včetně zejména ustanovení zákona o  

účetnictví a občanského  

zákoníku.  

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány: Vaše údaje budou uchovávány 

po dobu 5 let počínaje prvním dnem roku následujícího po roce, ve kterém byl vystaven 

příslušný účetní doklad, případně po dobu trvání smlouvy a po uplynutí promlčecí lhůty pro 

nároky podle  

platných právních předpisů. 

 

4 Poskytování podpůrných služeb 

Zdroj dat: Vaše osobní údaje musí být zpracovány za účelem uzavření smlouvy týkající se 

produktů ADO. Pokud tedy odmítnete poskytnout osobní údaje, které jsou výslovně povinné, 

nebudeme  

vám moci  

požadovanou službu poskytnout.  

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  

Doba uchovávání osobních údajů: v souladu se smlouvou. 

Příjemci údajů: Subjekty popsané v právních předpisech nebo jiné subjekty, které 

zpracovávají údaje na základě příslušných dohod s ADO. 

 

5. marketingové aktivity související s podnikáním 

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO a čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, uvádění služeb na 

trh. Doba uchovávání osobních údajů: Marketingové údaje - dokud subjekt údajů nepodá 

žádost o výmaz osobních údajů. 

 

6. budoucí pohledávky 

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje uchovávány: Pro účely uplatnění případných 

nároků budou vaše osobní údaje uchovávány až do uplynutí promlčecích lhůt podle platných 

právních předpisů. 

 

 

7. Bezpečnost osob a majetku 

Zdroj dat: Data z bezpečnostních kamer. 



Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: Až tři měsíce po nahrání materiálu. 

 

8. Bezpečnost osob a majetku 

Zdroj dat: Údaje o sledování vozového parku pomocí GPS 

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: NEPLATÍ 

 

9. průzkum spokojenosti zákazníků 

Zdroj dat: údaje ze zaznamenaných telefonických rozhovorů se zákazníky. 

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Doba uchovávání osobních údajů: Dokud osoba svůj souhlas neodvolá. Pokud jsou vaše 

osobní údaje potřebné pro jiné než výše popsané účely, budete o tom informováni přímo v 

příslušném formuláři nebo během první aktivity s vaší účastí. 

 

10. zasílání obchodních sdělení  

Zdroj údajů: údaje převzaté z formuláře vyplněného jednotlivcem. 

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Doba uložení osobních údajů: Od okamžiku udělení souhlasu až do jeho odvolání s tím, že 

údaje mohou být zpracovávány i přes odvolání souhlasu pouze v rozsahu a za účelem, pokud 

je jejich zpracování nezbytné pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků Správce v 

souvislosti s uděleným souhlasem.  

 

11. zobrazování reklamy na sociálních sítích 

Zdroj údajů: údaje převzaté z formuláře vyplněného jednotlivcem. 

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Doba uložení osobních údajů: Od okamžiku udělení souhlasu až do jeho odvolání s tím, že 

údaje mohou být zpracovávány i přes odvolání souhlasu pouze v rozsahu a za účelem, pokud 

je jejich zpracování nezbytné pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků Správce v 

souvislosti s uděleným souhlasem.  

 

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů 

●  Pokud je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo b) GDPR: 

● právo na přístup k vašim údajům 

● právo na opravu 

● právo na výmaz údajů (právo být zapomenut). 

● právo na omezení zpracování osobních údajů 

● právo na přenositelnost údajů 

● Pokud je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR: 

● právo na přístup k vašim údajům 

● právo na opravu 

● právo omezit zpracování vašich osobních údajů. 

● Pokud je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR: 

● právo na přístup k vašim údajům 

● právo na opravu 

● právo na výmaz údajů (právo být zapomenut). 

● právo na omezení zpracování osobních údajů 



● právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

 

Právo na odvolání souhlasu 

Pokud jsou vaše údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) 

GDPR), budeme vaše údaje zpracovávat, dokud svůj souhlas neodvoláte. Svůj souhlas 

můžete kdykoli odvolat  

zasláním e-mailu na adresu gpdr@profitroom.com nebo osobně v kanceláři správce údajů. 

Odvolání souhlasu nemá vliv na  

zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. 

 

 

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

V případě porušení zabezpečení zpracování údajů společností ADO můžete podat stížnost u 

dozorového úřadu zabývajícího se ochranou osobních údajů - předsedy Úřadu pro ochranu 

osobních údajů (UODO). Aktuální adresa dozorového úřadu je následující: Předseda Úřadu 

pro ochranu osobních údajů, Stawki 2, 00-193 Varšava. 

 

Příjemci údajů 

Pro účely zpracování mohou mít k vašim osobním údajům přístup další příjemci a kategorie 

příjemců, jako jsou: 

● příslušné orgány veřejné správy a místní samosprávy v rozsahu  

a pro účely povolené platnými právními předpisy. 

● poskytovatelé služeb, zejména poskytovatelé služeb v oblasti ochrany osobních údajů, 

auditu, IT podpory, softwaru, školení, finančních služeb, pojištění, servisu a údržby a 

poštovních služeb. 

● další subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro správce údajů na základě 

příslušných smluv. 

 

Správce údajů může používat automatizované rozhodování, včetně profilování, pro účely 

marketingu a zákaznického servisu. 

 

 

 


