
Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti JPServis, a.s. 

1. Společnost JPServis, a.s., IČO: 26431068, se sídlem Chodovská 228/3, Praha 4, 141 00, zapsaná 
v OR vedeném MS Praha, sp.zn. B 7052 („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy. 

2. Za účelem plnění pracovních povinností a plnění zákonných povinností Správce souvisejících 
s plněním pracovní smlouvy jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: 
jméno, příjmení, bydliště, datum narození, pracovní zařazení, evidence odpracované doby, výše 
vyplacené mzdy, dosažené vzdělání, beztrestnost v případě hmotné odpovědnosti zaměstnance, 
a to na základě pracovní smlouvy. Doba uložení osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění 
zákonných povinností se řídí právními předpisy. 

3. Za účelem oprávněného zájmu Správce - výběr vhodného uchazeče o pracovní pozici a 
kontaktování případného neúspěšného uchazeče v budoucnu - jsou zpracovávány tyto osobní 
údaje: jméno, příjmení, kontaktní email a telefonní číslo, dosažené vzdělání, beztrestnost v 
případě hmotné odpovědnosti zaměstnance, informace o předchozích pracovních zkušenostech. 
Doba uložení osobních údajů je v tomto případě po dobu trvání pracovního poměru. 

4. Za účelem oprávněného zájmu Správce – vymáhání pohledávek nebo obrana v soudním či 
správním sporu - jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, pracovní zařazení, 
pracovní výsledky, evidence pracovní doby, informace o pracovním úrazu, o svěřených věcech, 
mzdová evidence, kontaktní email a telefonní číslo, případně další údaje související s případným 
nárokem uplatněným v soudním nebo správním řízení vedeném se zaměstnancem. Doba uložení 
osobních údajů je v tomto případě do uplynutí 4 let po ukončení pracovního poměru. 

5. Za účelem oprávněného zájmu Správce – kontaktování uchazeče o zaměstnání po ukončení 
výběrového řízení - jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, kontaktní email, 
telefonní číslo, a to po dobu 1 roku od ukončení výběrového řízení na příslušnou pozici. 

6. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých 
k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na 
základě smluv o zpracování osobních údajů.  

7. Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů 
zpřístupněny: orgány státní správy, poskytovatelé poštovních, právních a účetních služeb. 

8. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. 

9. Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež 
subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu 
údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném 
formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto 
právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. 

10. Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí. 

11. Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může 
se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu 
osobních údajů (www.uoou.cz). 

12. Kontaktní údaje Správce: JPServis, a.s., se sídlem Chodovská 228/3, Praha 4, 141 00, 
sekretariat@jpservis.com 


