INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZAMĚSTNANCŮ, UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ A EXTERNÍCH
SPOLUPRACOVNÍKŮ
Vážená paní, vážený pane,
účelem tohoto dokumentu je poskytnout zaměstnancům, uchazečům o zaměstnání a externím
spolupracovníkům skupiny LeasePlan informace o zpracování osobních údajů a právech spojených s
nimi. Dozvíte se, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je
získáváme, na jaké účely je využíváme a komu je smíme poskytnout.
Informace o zpracování osobních údajů budou průběžně aktualizovány.
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2. Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je vždy jednotlivá společnost Skupiny LeasePlan, jak je definováno
níže (dále jen „Skupina LeasePlan“), které jste osobní údaje poskytli. Správce Vaše osobní údaje
shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování.
Skupina LeasePlan:
1.
LeasePlan Česká republika, s.r.o., se sídlem: Bucharova 1423/6, Stodůlky, 158 00 Praha 5,
IČO: 63671069;
2.
Fleet Insurance Plan s.r.o., se sídlem: Bucharova 1423/6, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO:
04891902,
3.
LeasePlan Corporation N.V., se sídlem P.J.Oudweg 41, 1314CJ Almere, Postbus 1085, 1300
Almere, Nizozemské království.
4.
ostatní společnosti patřící do skupiny LeasePlan se sídlem mimo Českou republiku. Seznam
společností Skupiny LeasePlan, které společně zpracovávají a používají osobní údaje, naleznete
na https://www.leaseplan.com/corporate/contacts a to vč. uvedení země sídla.

3. Zásady zpracování osobních údajů
Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů
a dodržujeme zejména následující zásady:
➢ Vaše osobní údaje zpracováváme pro stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným
způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelům jejich zpracování;
➢ Vaše osobní údaje chráníme a jejich zpracování zajišťujeme s nejvyšší bezpečností tak,
abychom zabránili jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému
neoprávněnému zpracování;
➢ dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň
zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s
osobními údaji zaměstnanců, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v
souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

3.1.

Kdo jsou zpracovatelé Vašich údajů?

Regulace ochrany osobních údajů umožňuje, aby správce pověřil zpracováním osobních údajů
zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo
pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje. Tento postup používají v některých případech
i společnosti Skupiny LeasePlan při zpracování osobních údajů. V těchto případech jsou, smluvně i
regulací garantovány stejné zásady zpracování osobních údajů, jako je tomu ze strany Skupiny
LeasePlan.
Zpracovateli osobních údajů jsou zpravidla poskytovatele účetních, právních, auditorských nebo jiných
služeb, dodavatelé benefitních programů a další.

4. Uchazeč
4.1.

Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu provádíme: (a) z důvodu oprávněného zájmu za
účelem výběru nejvhodnějšího uchazeče a co nejefektivnější obsazení volné pracovní pozice a (b) k
uzavření pracovní smlouvy.
Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem provádíme za účelem nabídky dalších volných
pracovních míst.
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Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
i.

Identifikační a kontaktní údaje
Jméno a příjmení, Datum narození, Rodné číslo, Státní občanství, Místo narození, Adresa
bydliště, Rodinný stav, Pohlaví, Číslo mobilního telefon (soukromé), E-mailová adresa
(soukromá),

ii.

Údaje o vzdělání a o předchozím zaměstnání, údaje ze vzájemné komunikace
Vzdělání a kvalifikace, Řidičské oprávnění, Životopis, Fotografie, Údaj o trestní bezúhonnosti,
Personální údaje z osobní složky zaměstnanců (motivační dopis, testy v rámci přijímacího řízení
aj.)

iii.

Veřejně dostupné údaje
Dále mohou být získány informace, které jsou volně dostupné na internetu z obchodního
rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku nebo ze sociálních sítí (LinkedIn).

4.2.

Z jakých zdrojů informace o vás získáváme

Informace získáváme z Vašeho životopisu, portálů zaměřených na inzerci pracovních pozic, na které
byla zaslána reakce, prostřednictvím personální agentury, na základě referencí nebo ze vzájemné
komunikace, ze sociálních sítí a internetu.

4.3.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro daný účel.
Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje
zlikvidujeme. Ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů jsme vyhodnotili obvyklou dobu
zpracování osobních údajů následovně pro účely:
➢ V případě oprávněného zájmu a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání náboru, nejdéle
však po dobu 6 měsíců;
➢ v případě udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů budou osobní údaje uloženy
za účelem nabídky jiné pracovní pozice po dobu 24 měsíců nebo případně do doby odvolání
souhlasu.

4.4.

Příjemci osobních údajů a zpracovatelé

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních
povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém
případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních
údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.
Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy uzavřena písemná smlouva, ve
které je upraveno zpracování osobních údajů tak, aby obsahovalo stejné záruky pro zpracování osobních
údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje správce Vašich osobních údajů.
Zpracovateli osobních údajů jsou zpravidla personální agentury.

5. Zaměstnanec
5.1.

Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů
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Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu provádíme v nezbytně nutném rozsahu (a) z důvodu
plnění smlouvy (b) ke splnění právní povinnosti - zejména oznamovacích povinností vůči orgánům
státní správy, soudům a policii, povinností týkající se výkonu rozhodnutí a splnění archivační
povinnosti, (c) za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů, zejména ochrany informačních
technologií, budov a majetku, dobrého jména a v souvislosti s řízením bezpečnostních rizik, prevence a
šetření podvodů a (d) dále pro účely oprávněných zájmů správce v oblasti personálního poradenství,
vzdělávání a hodnocení.
Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem provádíme za účelem zlepšení vzájemné komunikace v
rámci společnosti (portrétní foto) a pro informování o významných událostech a proběhlých akcích v
rámci interních a marketingových materiálů společnosti (portrétní a skupinové foto).
V rámci povinného výkaznictví vůči org. státní správy a zdravotním pojišťovnám může docházet ke
zpracování citlivých osobních údajů týkajících se zdravotního postižení, invalidity nebo pracovního
úrazu.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
i.

Identifikační a kontaktní údaje
Jméno a příjmení, Datum narození, Rodné číslo, Státní občanství, Číslo OP, Datum platnosti
OP, Místo narození, Adresa trvalého bydliště, Korespondenční adresa, Rodinný stav, Pohlaví,
Číslo mobilního telefon (soukromé), E-mailová adresa (soukromá), Kontaktní spojení pro
případ nouze (jméno+ tel. kontakt), Pracovní tel. číslo, e-mail, název pracovní pozice

ii.

Údaje k vedení pracovněprávní agendy na základě pracovní smlouvy, údaje pro řádné
přidělování práce v souladu s pracovní smlouvou, informování zaměstnanců

iii.

Údaj o pracovní činnosti vykonávané u jiného zaměstnavatele, jako OSVČ, nebo jako člen
orgánu jiné obchodní korporace, Řidičské oprávnění, Životopis, Pracovní posudek, Informace
o vydané vstupní kartě (číslo karty), Údaje o plánované a čerpané dovolené, Údaje o
absolvovaných školeních (email, jméno), Údaje o poskytnutých benefitech (jméno, příjmení,
pohlaví, e-mailová adresa), Údaj o předání darů od zaměstnavatele (jméno), Přehled pracovních
výročí, životních výročí, Evidence odpracované doby, Údaje o pracovních cestách včetně
ubytování a rezervace letenek, jízdenek a drobných výdajů, Informace z případných porušení
vnitřních předpisů a zákona, dohody o hmotné zodpovědnosti, Nastavení cílů, KPIs, kritérií
hodnocení výkonu, Hodnocení výkonu, Talent management data, Plán osobního profesního
rozvoje, Kariérní preference, Záznamy o neplnění povinností vyplývajících z pracovní smlouvy,
Záznamy o neplnění požadavků pro řádný výkon této práce, Plán aktivit směřujících k nápravě
neplnění požadavků pro řádný výkon této práce, Vztahy mezi zaměstnanci/Deklarace konfliktu
zájmů, Popis a kategorizace pracovního místa, Hodnocení pracovních míst, Informace
související s překážkami v práci na straně zaměstnance, Úvazek, Typ pracovněprávního vztahu
(H/VPP, DPČ, DPP…), Nákladové středisko, Kontroly integrity (výpis z rejstříku trestů,
výsledek kontroly systému Lexis Nexis) S Vaším souhlasem pak zpracováváme Fotografie
zaměstnance – jednotlivce, Fotografie z firemních akcí, Fotografie pro marketingové účely,
zachycující podobiznu fyzické osoby. Údaje ke zpracování mzdy, odměňování a benefity a
povinné výkaznictví

iv.

Bankovní spojení, Zdravotní pojišťovna, E-mailová adresa pro zasílání výplatnice, Prohlášení
o zdravotním stavu, Údaje o provedení vstupní lékařské prohlídky, Údaje o poskytované
podpoře pro životní pojištění, Informace o pracovních úrazech, Potvrzení o studiu, Starobní
důchod, Stravenky, Údaje nutné pro zpracování mezd, výpočet daně a odvodů, Informace o
zdravotním postižení, ZT/ZTP, invalidní důchod, Jméno a příjmení, rodné číslo, datum
narození, adresa dítěte, manželky/a, Informace související s péčí o osobu závislou na pomoci
jiné fyzické osoby, Mzdové údaje - základní mzda, variabilní mzda, odměny, bonusy, odvody
Ochrana budov a informačních systémů, nahrávání hovorů, záznamy GPS
Z důvodu ochrany informačních systémů jsou ukládány informace o vašem přihlášení a
odhlášení, případně je protokolována vaše aktivita ve vybraných aplikacích. Z důvodů plnění
právní povinnosti na ochraně majetku je evidována informace o vydané vstupní kartě. U
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vybraných pracovních pozic jsou nahrávány rozhovory s klienty jako doklad o zadání
požadavku na realizované služby. V případě pořizování záznamů Vás na to vždy předem
upozorníme. Obsah této komunikace je důvěrný a využíváme jej výhradně pro účely dodržování
právních povinností, uzavření a plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů. Z
důvodu vykazování soukromých a služebních jízd a ochrany majetku jsou ukládány záznamy
GPS služebních aut.

5.2.

Z jakých zdrojů informace o Vás získáváme

Informace získáváme ze vstupního formuláře, životopisu, vstupního pohovoru a vzájemné komunikace.
Dále jsou informace získávány z aplikací, které využíváte při Vaší práci a ze systémů ochrany budov a
záznamů telefonních hovorů. U vybraných citlivých pozic v rámci kontroly integrity zaměstnance jsou
údaje získávány z rejstříku trestů a systému pro evidenci osob dotčených mezinárodními sankcemi a
předpisy proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorizmu - Lexis Nexis.

5.3.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro daný účel.
Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje
zlikvidujeme. Ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů jsme vyhodnotili obvyklou dobu
zpracování osobních údajů následovně pro účely:
➢ plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní
údaje obvykle využitelné po dobu pěti let;
➢ splnění právní povinnosti uchováváme osobní údaje zaměstnanců 30 let;
➢ ochrany oprávněných zájmů uchováváme hlasové záznamy a záznamy z informačních systémů
4 roky,
➢ uděleného souhlasu po dobu trvání smluvního vztahu nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu.

5.4.

Příjemci osobních údajů a zpracovatelé

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních
povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji zaměstnanců, pouze však v rozsahu, který je
v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních
údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.
Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy uzavřena písemná smlouva, ve
které je upraveno zpracování osobních údajů tak, aby obsahovalo stejné záruky pro zpracování osobních
údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje správce Vašich osobních údajů.
Významní zpracovatelé jsou poskytovatelé mzdových auditorských a právních služeb, společnosti
zajišťující provoz, správu a zabezpečení informačních systémů, správu budov, poskytovatelé školení a
benefitních programů, personální agentury, provozovatelé systémů na kontrolu integrity osob a
společnosti skupiny LeasePlan.

6. Externista
6.1.

Účel zpracování a právní základ zpracování osobních údajů
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Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu provádíme v nezbytně nutném rozsahu (a) z důvodu
splnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb pro Skupinu LeasePlan a (b) za účelem
ochrany práv a právem chráněných zájmů - zejména ochrany budov a informačních technologií.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
i.
Identifikační a kontaktní údaje
Jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, e-mailová adresa.
ii.
Ochrana budov a informačních systémů
Evidence docházky je využívána pro účely dodržování právních povinností a ochranu práv a právem
chráněných zájmů. Z důvodu ochrany informačních systémů jsou ukládány informace o vašem
přihlášení a odhlášení, případně je protokolována vaše aktivita ve vybraných aplikacích.

6.2.

Z jakých zdrojů informace o vás získáváme

Informace získáváme ze vstupního formuláře a vzájemné komunikace. Dále jsou informace získávány
z aplikací, které využíváte při Vaší práci a ze systémů evidence docházky a ochrany budov.

6.3.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro daný účel.
Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje
zlikvidujeme. Ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů jsme vyhodnotili obvyklou dobu
zpracování osobních údajů následovně pro účely:
➢ plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi společností ze Skupiny
LeasePlan a vaším zaměstnavatelem, resp. osobou, pro kterou na základě smluvního vztahu
vykonáváte činnost, která je předmětem smluvního vztahu mezi společností ze Skupiny
LeasePlan a touto osobou; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu pěti let;
➢ ochrany oprávněných zájmů uchováváme záznamy z informačních systémů 4 roků.

6.4.

Příjemci osobních údajů a zpracovatelé

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních
povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji zaměstnanců, pouze však v rozsahu, který je
v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.
Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních
údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.
Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy uzavřena písemná smlouva, ve
které je upraveno zpracování osobních údajů tak, aby obsahovalo stejné záruky pro zpracování osobních
údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje správce Vašich osobních údajů.
Významní zpracovatelé jsou společnosti zajišťující provoz, správu a zabezpečení informačních systémů,
správu budov.

7. Aktuálnost osobních údajů
Proto, abychom mohli Vaše osobní údaje udržovat přesné a úplné, jste povinni Společnost informovat
o jakékoli změně v těchto osobních údajích bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne,
kdy změna nastala.
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8. Předávání osobních údajů do zahraničí
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie,
kde sídlí společnosti patřící do Skupiny LeasePlan, a které sdílejí stejné standardy ochrany osobních
údajů jako Česká republika. Některé ze společností ze skupiny LeasePlan sídlí v zemích mimo
Evropskou Unii. Některé z těchto zemí uznává Evropská komise za takové, že poskytují přiměřenou
úroveň ochrany podle norem EU. Pokud jde o převody z EU do jiných zemí, byla v rámci Skupiny
LeasePlan přijata přiměřená opatření, jako jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí a
závazná obchodní pravidla k ochraně vašich informací. Zaměstnanci v EU mohou získat kopii těchto
opatření kontaktováním svého lokálního Data Privacy Officera. Další informace o zpracování osobních
údajů v rámci Skupiny LeasePlan jsou uvedeny pro uchazeče o zaměstnání v Globálním prohlášení o
ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání dostupném zde. Pro zaměstnance jsou pak informace
uloženy v rámci interního Dashboardu zde: https://lpportal.sharepoint.com/sites/LPCZIntranet/O%20nás/GDPR/Stranky/default.aspx.

Způsob zpracování osobních údajů
Způsob, kterým správce zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje pouze manuální zpracování v
informačních systémech.

9. Vaše práva
V tomto Informačním memorandu je popsáno, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé
účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste
povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Pokud odvoláte svůj souhlas,
ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas.
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy. Pokud máte
jakékoli dotazy nebo pochyby o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, kontaktujte prosím zástupce
pro lidské zdroje nebo Data Privacy Officera, stejně tak i pokud byste chtěli požádat o přístup, opravu,
omezení nebo odstranění osobních údajů o Vás nebo požádat o zastavení jejich užívání, jak to dovolují
platné právní předpisy nebo pokud chcete požádat o kopii nebo přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, účelu a
povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistili nebo se domnívali,
že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního
života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně
požadovat, aby člen Skupiny LeasePlan odstranil či opravil takto vzniklý závadný stav. Na Vaši žádost
odpovíme v souladu s platnými právními předpisy. Upozorňujeme však, že některé osobní údaje mohou
být vyňaty z požadavků podle platných zákonů o ochraně osobních údajů nebo jiných zákonů a předpisů.
Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů
(https://www.uoou.cz) se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

10.

Kontaktní údaje

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek ve vztahu ke zpracování osobních údajů,
můžete se kdykoliv obrátit na lokálního Data Privacy Officera, kterým je pan Michal Kožuch, kterého
lze zastihnout prostřednictvím e-mailu: michal.kozuch@leaseplan.com nebo telefonicky
+420 222 829 319, +420 724 849 517.
Toto Informační memorandum je platné a účinné ke dni 25.5.2018.
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