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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

1.1 Obecná informace o zpracování osobních údajů
ŠKODA JS a.s., IČO: 25235753, Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, je dodavatelem
technologií pro jadernou energetiku. K hlavním oborům činnosti patří inženýring, výroba
komponent a servis pro jaderné elektrárny.
V rámci zajišťování svých činností provádí ŠKODA JS a.s., která je správcem osobních
údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:
a.

výběrová řízení na zakázky,

b.

smluvní vztahy,

c.

marketing

d.

ochrana a zabezpečení majetku společnosti

Informace o zpracování osobních údajů:
1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
a. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na
žádost tohoto subjektu údajů - čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
b. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje - čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR.
c. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či
třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo
základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů,
zejména pokud je subjektem údajů dítě - čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám s výjimkou případů, kdy tak
stanoví zvláštní zákon.
3) Při zpracování osobních údajů u ŠKODA JS a.s. nedochází k automatizovanému
zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem
by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální
pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje
zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým
a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě.
5) Máte právo:

a.

požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,

b.

požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že
osobní údaje zpracovávané u ŠKODA JS a.s. jsou nepřesné),

c.

požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich
zpracování,

d.

požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste ŠKODA JS a.s. poskytl/a,

e.

podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu
s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR).
7) Svá práva vůči ŠKODA JS a.s. uplatňujte cestou koordinátora pro ochranu
osobních údajů.
8) Koordinátor pro ochranu osobních údajů:
a.

Ing. Kateřina Říhová,

b.

Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, oou@skoda-js.cz

1.2 Monitoring objektů a prostor kamerovými systémy
1) Správce osobních údajů: ŠKODA JS a.s.
2) Koordinátor pro ochranu osobních údajů:
a.

Ing. Kateřina Říhová

b.

Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, oou@skoda-js.cz

3) Účelem zpracování osobních údajů je ochrana majetku a osob prostřednictvím
monitoringu objektů a prostor ŠKODA JS a.s. kamerovými systémy.
4) Právním základem pro zpracování je skutečnost, že zpracování je nezbytné pro
účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy
před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě
- čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
5) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou
k plnění účelu zpracování uvedených výše. Po této době jsou osobní údaje
zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a
skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě.

6) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.
7) Máte právo:
a.

požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,

b.

požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše
osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),

c.

požadovat omezení jejich zpracování,

d.

požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,

e.

podat stížnost u dozorového orgánu.

8) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou koordinátora pro ochranu
osobních údajů.

1.3 Informace o pořizování
zvukových záznamů z akcí

fotografií,

obrazových

a

V rámci akcí pořádaných ŠKODA JS a.s. budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za
účelem prezentace organizátora akce. Pořizování záznamu je nezbytné pro účely
oprávněných zájmů společnosti ŠKODA JS a.s. Pořízený obrazový záznam může obsahovat
identifikovatelné zobrazení účastníka akce.
S případnými dotazy k ochraně osobních údajů se můžete písemně obrátit na koordinátora
ochrany osobních údajů Ing. Kateřinu Říhovou, Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň,
oou@skoda-js.cz.
ŠKODA JS a.s. nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

