Tabulka účelů - osoby mimo společnost (External privacy policy)
příloha Zásad ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách Správce
Správce

FM ČESKÁ, s.r.o., Ke Špejcharu 351, 252 67 Tuchoměřice, Praha západ, IČ: 62969072

Pověřenec

upvision. s.r.o., Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica, IČO: 48067989, SR

Účel zpracovávání

Právní základ
zpracovatelské činnosti

Identifikace požadavku

Kategorie subjketú
údajů

Kategorie osobních
údajů

Doba uložení

Uchazeči o zaměstnání

zpracování je nezbytné pro
splnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt
Realizace výběrových Článek 6 odst. 1 písm. b) údajů, nebo pro provedení
Nařízení
opatňení
řízení na zaměstnance
pňijatých pňed uzavňením
smlouvy na žádost tohoto
subjektu údajů

Vedení evidence
uchazečů o
zaměstnání

Článek 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení

zpracování je prováděno na
základě souhlasu subjektu
údajů

fyzické osoby uchazeči o
zaměstnání

Dle obsahu, obvykle
po dobu trvání
jméno, příjmení,
výběrového řízení
vzdělání, adresa, email,
(maximálně 90 dnů
telefon, jiné osobní
ode dne doručení
údaje uvedené v
životopisu a / nebo
doručených
jiných dokladů)
dokumentech

fyzické osoby uchazeči o
zaměstnání

Dle obsahu, obvykle
jméno, příjmení,
vzdělání, adresa, email,
telefon, jiné osobní
údaje uvedené v
doručených
dokumentech

Smluovy a poskytovaní služeb

2 roky ode dne
udělení souhlasu

Plnění smluvních
povinností správce
(zasílatelství,
poskytování služeb a
jiné) na základě smluv
s dodavateli a
odběrately v
postavení fyzických Článek 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení
osob (přijetí a
vyřizování
objednávek, evidence
slmuv, smluvná
komunikace dipečerký telefon,
booking hotelů a
plnení jiných
smluvních povinností)

Vedení evidence
uzavřených smluv a
klientů (obchodních
partnerů) a / nebo
zástupců klientů
(obchodních partnerů)
v případě, že je
klientem nebo
obchodním partnerem
právnická osoba,
včetne:

běžné osobní údaje
zpracování je nezbytné pro
potřebné k plnění
splnění smlouvy, jejíž
smluvních povinností,
smluvní stranou je subjekt
fyzické osoby zejména:
údajů, nebo pro provedení
dodavatelé a
opatňení
odběratelé správce - jméno, příjmení, IČ,
pňijatých pňed uzavňením
adresa místa podnikaní,
smlouvy na žádost tohoto
kontaktní údaje (telefon,
subjektu údajů
email)

zpracování osobních údajů
je prováděno na účely
oprávněných zájmů Správce
na:

během trvání
smluvního vztahu a
po jeho skončení
do úplného
vypořádání
právních a jiných
nároků
vyplývajících z
uzavřených smluv

během trvání
smluvního vztahu a
po jeho skončení
do úplného
- vedení přehledu o
vypořádání
uzavřených smlouvách
běžné osobní údaje
právních a jiných
fyzické osoby - pro potřeby účetnictví
zpracovávané v rámci
nároků
smluvní strany,
smluvního vztahu,
vyplývajících z
fyzické osoby Článek 6 odst. 1 písm. f) -zajištění vnitřní kontrolní
zejména:
uzavřených smluv
statutární orgány,
Nařízení
činnosti
(minimálně do
- evidence objednávek
zástupci a kontaktní
- jméno, příjmení, IČ,
uplynutí
osoby
- pro vymáhání nároků
adresa místa podnikaní,
příslušných
- evidence dodacích
podnikatelských
vyplývajících ze smluv
kontaktní údaje (telefon, promlčecích dob) a
listů
subjektů (PO)
email)
v souladu se
- zajištení vedení přehledu o
ustanovenmi § 31 a
- evidence jiných
svých zákaznících a
32 zákona č.
smluvních písemností
klientech a zajištení
563/1991 Sb. o
řádného výkonu
účetnictví v
- plnění jiných
podnikatelské činnosti a
platném znení
smluvních povinností
vnitřní kontrolní činnosti

vůči obchdonímu
partnerovi - právnické
osobě

Realizace obchodní
komunikace se
zástupci obchodních
partnerů v postavení
právnických osob

fyzické osoby zpracování osobních údajů
zaměstnanci
jjméno, příjmení,
je prováděno na účely
Článek 6 odst. 1 písm. f)
dodavatelů a
kontaktní údaje (telefon,
oprávněných zájmů Správce
Nařízení
odběratelů,
email), funkce a
na zajištení plnění
kontaktní osoby za příslušnost v v organizaci
smluvních povinností
odběratele /
obchodního partnera
Správce
dodavatele

Článek 6 ods. písm c)

Vyřizování reklamací
Nařízení, Zákon č.
a vedení příslušných
89/2012 Sb. Občanský
zákonník v platném znení
předepsaných
a jiné příslušní právní
zákonných evidencí
předpisy

zpracovávání osobních
údajů je provozováno
při plnění právních
povinností

fyzické osoby,
kterými jsou
zákazníci Správce a
fyzické osoby statutární orgány a
zástupci zákazníků
Správce (PO)

Interní povinnosti a bezpečnost

bežné osobní údaje
potřebné k vyřízení
reklamace (jméno,
příjmení, údaje o
smluvním vztahu)

během trvání
smluvního vztahu s
obchodním
partnerem nebo do
zániku postavení
subjektu údajů jako
zástupce
obchodního
partnera

během vyřizování
reklamace a po
jejím vyřízení do
uplynutí
promlčecích dob

Ochrana majetku
Správce a
uskladňeních zařízení
a zboží před jejich
poškozením,
předcházení
protiprávním
jednáním v
monitorovaných
prostorech a jejich
odhalování
(prostŕednictvím
monitorování
parkoviště, skladů,
vjezdů do areálu a
vchodů do budov)

zpracování osobních údajů
je prováděno na účely
oprávněných zájmů Správce
na:
- na ochraně svého majetku,
jakož i majetku, zboží a
fyzické osoby zařízení, které jsou
návštěvníci prostor
uskaldnené v prostorách
areálu a fyzické
jeho společnosti a za které osoby nacházející se
odpovídá
v monitorovaných
Článok 6 ods. 1 písm. f)
prostorech
Nariadenia
- na zabezpečení účinného
(zaměstnaci,
preventivního vybavení na obchodní partneři a
pědcházení protiprávním
zaměstnanci /
jednáním a prostředku na zástupci obchodních
jejich objasnění, jakož i
partnerú)
objasnění škody vzniklé na
majetku, zboží a zažízení,
které jsou uskladněny v
prostorách společnosti
Správce, v případě jejich
výskytu

obrazové podobizny a
projevy osobní povahy
osob nacházejících se v
maximálně 30 dní
monitorovaných
ode dne
prostorech zachyceny
vyhotovení
kamerovým systémem
záznamu
při monitorování prostor
společnosti kamerovým
systémem

zpracování osobních údajů
je prováděno na účely
oprávněných zájmů Správce
na:

Kontrola a evidence
jednorázových vstupů
osob do prostor
aréalu společnosti
Správce (osobní
vstupy a vstupy s
motorovým vozidlem)

- na ochraně svého majetku,
jakož i majetku, zboží a
zařízení, které jsou
uskaldnené v prostorách
jeho společnosti a za které
Článok 6 ods. 1 písm. f)
odpovídá,
Nariadenia
- na zabezpečení účinného
preventivního vybavení na
pědcházení protiprávním
jednáním a prostředku na
jejich objasnění, jakož i
objasnění škody vzniklé na
majetku, zboží a zažízení,
které jsou uskladněny v
prostorách společnosti
Správce, v případě jejich
výskytu

fyzické osoby návštěvníci prostor
areálu a fyzické
osoby nacházející se
jméno, přímení a číslo
v monitorovaných
občanského průkazu
prostorech
(nebo jiného dokladu
(zaměstnaci,
totožnosti)
obchodní partneři a
zaměstnanci /
zástupci obchodních
partnerú)

1 měsíc ode dne
návštevy (získání
osobních údaju)

Článek 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení, Nařízení Rady
(ES) č. 2580/2001 o
zvláštních omezujících
opatřeních namířených zpracování osobních údajů
proti některým osobám a
je prováděno na účely
subjektům s cílem
oprávněných zájmů Správce
Prověřování
bojovat proti terorismu, na prověření obchodních
Nařízení Rady (ES) č.
partnerů za účelem
obchodních partnerů
881/2002 o zavedení
předcházení podvodům,
některých zvláštních
teroristické činosti a
omezujících opatření
podobne
proti některým osobám
spojeným s Usámou bin
Ládinem, sítí Al-Kajdá a
Talibanem

Článek 6 odst. 1 písm. c)
Nařízení, Zákon č.
Prověřování klientů
253/2008 Sb. o
(obchodních partnerů)
některých opatřeních
a plnění jiných
proti legalizaci výnosů z
povinností povinné
trestné činnosti a
osoby v oblasti AML financování terorismu v
platném znení

zpracovávání osobních
údajů je provozováno
při plnění právních
povinností

fyzické osoby strany, fyzické
osoby - statutární
orgány a zástupci
podnikatelských
subjektů

během trvání
Jméno, příjmení,
smluvního vztahu s
bydliště / sídlo, země
obchodním
trvalého pobytu / sídla
partnerem

údaje potřebné k
provedení identifikace a
ověření identifikace
fyzické osoby dotčených osob ve
obchodní partneři a
smyslu příslušných
příslušní zástupci
právních předpisů
obchodních
(včetne údajů
partnerů
uvedených na
živnotenských listech a
jiných oprávněních)

10 let od provedení
obchodu nebo od
skončení smluvního
vztahu s klientem,
pokud příslušné
právní předpisy
nestanoví jinak

Účetnictví, pošta a práva subjektú údajů

V souladu s
ustanoveními § 31
a 31 Zákon č.
563/1991 Sb. o
účetnictví v
platném znení,
jmenovite:

a) účetní závěrka a
výroční zpráva po
dobu 10 let
počínajících
koncem účetního
období, kterého se
týkají,

Spracovaní účetních
dokladů a vedení
účetnictví (účetních
knih, závrierek,
evidence faktur) a
plnení notifikačních
povinností vúči
správci daně
prostřednictvím
dátové schránky

Zpracováni přijaté
pošty a její evidence

Vyřizování žádostí
subjketu údajů

Článek 6 odst. 1 písm. c)
Nařízení,
zpracování osobních údajů
Zákon č. 563/1991 Sb. o je prováděno při plnění
účetnictví v platném
právních povinností
znení a jiné přidružení
právni předpisy

fyzické osoby dodavatelé a
odběratelé, fyzické
osoby - zástupci a
zaměstnanci
dodavatelů a
odběratelů, jiné
osoby uvedené na
účetních dokladech
a zápisech

běžné osobní údaje
potřebné k plnění
zákonných povinností
uvedené na příslušních
dokladech a zápisech
(zejména jméno,
příjmení, adresa místa
podnikání, IČ,DIČ,
kontaktní údaje - email,
telefon)

b) účetní doklady,
účetní knihy,
odpisové plány,
inventurní soupisy,
účtový rozvrh,
přehledy po dobu 5
let počínajících
koncem účetního
období, kterého se
týkají,
c) účetní záznamy,
kterými účetní
jednotky dokládají
vedení účetnictví (§
33), po dobu 5 let
počínajících
koncem účetního
období, kterého se
týkají.

zpracování osobních údajů
je prováděno na účely
oprávněných záujmu
Článek 6 odst. 1 písm. f) Správce na vyřizovaní pošty
Nařízení
a na evidenci odchodí pošty
a příchozí pošty, aby mohla
být v přimeřeném čase
vyřízena

Článok 6 ods. 1 písm. c)
Nařízení

fyzické osoby odosílatelé a
přijímatelé pošty

jméno, přímení, poštová do vyřízení a 5 let
adresa
ode dne vyřízení

zpracování osobních údajů fyzické osoby, které
osobní údaje, které jsou
je prováděno při plnění
podaly žádost nebo
do vyřízení žádosti
předmětem žádosti
právních povinností
uplatnili svá práva

Evidence uplatněných
práv subjektů údajů a
evidence vybavení
uplatněných práv

zpracování osobních údajů
je prováděno na účely
oprávněných záujmu
Správce na zajištení
fyzické osoby, které
Článek 6 odst. 1 písm. f)
osobní údaje, které jsou
evidence uplatněných práv podaly žádost nebo
Nařízení
předmětem žádosti
subjektú údaju pro účely
uplatnili svá práva
případné kontroly a
prokázání splnění
povinností Správce

5 let ode dne
vyřízení žádosti

Prezentace

Pravidelné posílání
informací o
společnosti Správce
zpracování osobních údajů
emialová adresa, jméno,
Článek 6 odst. 1 písm. a)
fyzické osoby, ktoré
je prováděno na základě
příjmení, poštovní
(obchdoních sdelení)
Nařízení
udelili súhlas
souhlasu subjektu údajů
adresa
za účelem
informování o činnosti
Správce (Newsletter)

3 roky ode dne
přihlášení (udělení
souhlasu) nebo do
jeho odvolání,
podle toho, která
skutečnost nastane
dřív

zpracování osobních údajů

Pravidelné posílání
je prováděno na účely
fyzické osoby informací o
oprávněných záujmu
obchodní partneři a
společnosti Správce Článek 6 odst. 1 písm. f) Správce na informování
fyzické osoby Nařízení
jeho klientely a aktuálních
(obchodních sdelení)
zástupci obchodních
nabídkách a činnostech a na
bývalým a současným
partnerů
její udržení (v souladu s
klientům
recitálem Nařízení)

emialová adresa, jméno,
3 roky ode dne
příjmení, příslušnost k
poskytnutí služby
obchodnímu partnerovi
nebo do odhlášení
a funkce ve společnosti
se z odběru
obchodního partnera

Pořizování fotografií a
audiovizuálnich
záznamu subjektu
údajů Správcem a
jejich využitím pro
marketingové účely
Správce – zveřejněním
5 let ode dne
v propagačních
udelení souhlasu
materiálech Správce,
fyzické osoby, které
fotografie, projevy
zpracování osobních údajů
nebo do jeho
na webových
Článek 6 odst. 1 písm. a)
udělily souhlas
osobní povahy
je prováděno na základě
odvolání, podle
Nařízení
(obchodní partneři,
zachyceny na
stránkách nebo
souhlasu subjektu údajů
toho, která
účastníci akcí)
audiovizuálním záznamu
profilech Správce na
skutečnost nastane
sociálních sítích
dříve
(komunikačných
kanálech) a nebo na
webové stránce
skupiny podniků FM
LOGISTIC, která je
provozována
mateřskou spolešností

*"Tato tabulka účelů slouží pouze pro účely plnění informační povinnosti Správce voči
vůči subjektům údajů a není kompletním Záznamem o činnostech zpracování

