
Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti  
Power-Cast Ortmann s.r.o 

 
 

Společnost Power-Cast Ortmann s.r.o., se sídlem Krokova 794/10, 405 02 Děčín, IČ: 63076306, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18348 
(dále jen „Power-Cast Ortmann s.r.o.“), tímto jako zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům 
informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jež klade nové požadavky v oblasti ochrany osobních údajů 
(dále jen „GDPR“). 
 
Věnujte, prosím, pozornost dále uvedeným informacím, které by Vám měly poskytnout základní přehled 
o podmínkách a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaším pracovněprávním 
vztahem, a to ve formě otázek a odpovědí. V případě Vašich dalších dotazů ke zpracování osobních 
údajů se můžete obrátit na zaměstnance pověřeného vedením personální agendy a řešením otázek 
zpracování osobních údajů, a to emailem na info@ortmann.cz. 
 

1 Kdo je správcem Vašich osobních údajů? Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
 

1.1 Správce osobních údajů je společnost Power-Cast Ortmann s.r.o., se sídlem Krokova 794/10,  
405 02 Děčín, IČ: 63076306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 
nad Labem, oddíl C, vložka 18348. 
Společnost Power-Cast Ortmann s.r.o. je dále označována rovněž jako „naše společnost“ nebo 
„my“. 
 

1.2 V souladu s nařízením GDPR nemusí mít naše společnost ustanoveného pověřence pro ochranu 
osobních údajů.  
 

1.3 Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou taktéž kdykoli poskytnuty nebo 
zpřístupněny na níže uvedené kontaktní emailové adrese nebo poštou na adresu sídla naší 
společnosti. 
 

2 Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely? 
 

2.1 Vaše údaje potřebujeme zpracovávat v souvislosti s existencí Vašeho pracovněprávního vztahu 
a z toho vyplývajícího vedení personální a mzdové agendy. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány 
za účelem plnění povinností vyplývajících z Vašeho pracovněprávního vztahu, plnění zákonných 
povinností zaměstnavatele v oblasti pracovního práva, zejména povinných odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění, daňových povinností, úrazového pojištění, jakož i za účelem oprávněných 
zájmů správce, a to především optimálního vedení personální agendy, 
 

2.2 Vaše osobní údaje jsou dále zpracovány v souvislosti oprávněnými zájmy naší společnosti 
v personální oblasti, jako je: 
a) vedení agendy plánování, provádění a hodnocení procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců; 
b) hodnocení výkonnosti a rozvoje kariéry, posuzování osobnostního rozvojového potenciálu, 

plánování nástupnictví, zastupitelnosti; 
c) management a realizace kompenzací, benefitů a odměn; sociálního programu, 
d) vedení statistik, provádění analýz, dotazníků spokojenosti; 
e) ochrana majetku společnosti Power-Cast Ortmann s.r.o a zaměstnanců (zejména GPS 

sledování, kamerový systém) 



f) využívání naší infrastruktury informačních technologií (např. Váš pracovní email, RDP 
připojení, VPN připojení, pracovní telefon, přístup na internet, využívání aplikací, programů 
a jiných zařízení, která jsou Vám poskytována v souvislosti s plněním pracovních úkolů), 

g) zveřejňování údajů na internetových a intranetových stránkách společnosti Power-Cast 
Ortmann s.r.o, v rámci emailové komunikace a jiné komunikace, popřípadě též v jiných 
zdrojích souvisejících s pracovními sděleními společnosti Power-Cast Ortmann s.r.o (Vaše 
kontaktní údaje u zaměstnavatele, mailový a telefonní kontakt, fotografie apod.) 

 
2.3 Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů, resp. tyto jsou zpracovávány 

pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu a v souvislosti s plněním zákonných povinností 
vyplývajících z pracovněprávního vztahu, jako jsou údaje o pracovních úrazech a nemocích 
z povolání, těhotenství, informace o pracovní neschopnosti, popř. jiné údaje, které nám byly 
prokazatelně sděleny Vaší osobou v souvislosti s výkonem práce u naší společnosti. V této oblasti 
však vždy platí požadavek na absolutní minimalizaci rozsahu zpracovávaných údajů. 
 

2.4 Naše společnost nezpracovává Vaše osobní údaje pro jiné účely, než bylo uvedeno.  
 

2.5 Je-li k určitému účelu udělen Váš souhlas ke zpracování osobních údajů, může být tento ze strany 
zaměstnance kdykoli odvolán, a to i v jeho jednotlivých částech, a to písemně emailem na 
info@ortmann.cz, nebo poštou na adresu naší společnosti. 
 

3 Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme? 
 

3.1 Naše společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro řádné plnění 
smlouvy, plnění zákonných povinností zaměstnavatele v souvislosti s existencí pracovněprávního 
vztahu, v rozsahu odpovídajícího oprávněnému zájmu zaměstnavatele, nebo v rozsahu Vámi 
uděleného souhlasu.  

 
3.2 Předmětem zpracování jsou zejména: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo 

trvalého a přechodného bydliště, údaj o zdravotní pojišťovně, státní příslušnost, rodinný stav, 
počet dětí, údaj o invaliditě / změna pracovní schopnosti, údaje o pracovní neschopnosti, nemoci 
z povolání, pracovní úrazy, údaje týkající se exekucí a insolvenčních řízení, telefonní číslo, 
mailová adresa, bankovní účet, údaj o pracovních povoleních, pracovní kartě, povolení k pobytu 
na území České republiky u cizinců, informace o dosaženém vzdělání a předchozím zaměstnání 
a další údaje nezbytné k plnění zákonných povinností. 

 
3.3 V rámci užívání firemních nákladních vozidel zpracovává naše společnost údaje z GPS 

monitorovacího zařízení. U služebních vozidel přidělených konkrétním zaměstnancům nejsou 
užívána GPS monitorovací zařízení.  

 
3.4 Za účelem Vaší ochrany a ochrany majetku naší společnosti je používán v sídle společnosti 

kamerový systém. V sídle naší společnosti není kamerový systém zaměřen na pracovní místa 
zaměstnanců, ale pouze na vjezd do sídla společnosti, výrobní prostory, dále venkovní prostory 
v areálu sídla zaměstnavatele. Obrazové záznamy jsou zpracovávány pouze pro účely ochrany 
majetku zaměstnavatele a bezpečnostních incidentů za účelem jejich předání policejním orgánům, 
nebo příslušným orgánům státní správy, a jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, kdy 
následně jsou automaticky smazány. 

 
3.5 V případě, že v souvislosti s pracovněprávním vztahem, např. v souvislosti s novým 

zaměstnaneckým benefitem nebo s novým softwarovým řešením, sdělíte naší společnosti další 
osobní údaje, vztahuje se tato informace i na tyto údaje. O tomto však budete vždy předem 
informováni. 

 
4 Jaké máme oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů? 



 
4.1 Oprávněným zájmem naší společnosti je plnění nároků zaměstnanců vyplývajících 

z pracovněprávních smluv a plnění zákonných povinností, rozvoj a vedení personální oblasti, a 
ochrany majetku zaměstnavatele.   
 

5 Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům? 
 

5.1 Přístup k Vašim osobním údajům mají u naší společnosti výlučně oprávněné osoby pověřené 
vedením personální a mzdové agendy. Osobní údaje všech zaměstnanců požívají zvláštní ochranu 
a jsou vedeny odděleně od ostatních dokumentů společnosti, pod trvalým zabezpečením. 

 
5.2 Přístup k Vašim osobním údajům mimo rámec naší společnosti mají i třetí osoby, a to z důvodu 

nutnosti řádného a správného zpracování personálních a mzdových nároků zaměstnanců. 
V této souvislosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny: 
a) externím zpracovatelům, jako jsou externí zpracovatelé mzdové agendy, daňoví poradci, 

účetní společnosti 
b) společnosti zajišťující bezpečnostní prvky, vstupní a docházkový systém v sídle společnosti  
c) poskytovatelé IT služeb, 
d) spolupracující advokátní kanceláře,  
e) poskytovatelé pracovně-lékařské péče zaměstnancům,  
f)      poskytovatelé vzdělávacích a rozvojových programů (BOZP, školení řidičů, VZV, jeřábníci, 

vazači apod.),  
g) Úřadu práce, ostatním správním orgánům a úřadům v souvislosti s plněním povinností na 

úseku zaměstnanosti 
h) další osoby, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů 

prostřednictvím, kterých je zajišťována ochrana Vašich osobních údajů.  
 

5.3 Vaše osobní údaje jsou dále poskytovány společnostem patřících do skupiny Kopf Holding 
v rámci Evropské unie, a to za účelem zasílání informací zaměstnancům společnosti, zajišťování 
technické podpory v podobě emailových adres a telefonního kontaktu, vyhodnocení cílů, 
zpracování personálních statistik apod., na úrovni celé skupiny v rozsahu uvedeném výše. 
 

5.4 Zpracování osobních údajů mohou pro naši společnost provádět zpracovatelé výhradně na 
základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického 
zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje 
k jiným účelům. 
 

6 Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje? 
 
6.1 Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu. 

Pro účely plnění smlouvy a zákonných povinností můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat 
i bez souhlasu subjektu údajů. 

 
6.2 Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány po skončení Vašeho pracovněprávního vztahu po dobu 

stanovenou právními předpisy, zejména pro archivační účely, plnění kontrolních povinností vůči 
správním úřadům a orgánům, a pro uplatňování oprávněných zájmů naší společnosti vůči Vaší 
osobě. 

 
6.3 Údaje, které získáme s Vaším souhlasem zpracováváme po dobu trvání souhlasu s jejich 

zpracováním. V případě odvolání Vaše souhlasu jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány 
i nadále, je-li to nezbytné k účinnému vymáhání oprávněných nároků smluvních stran, nebo 
vyplývá-li takováto povinnost z právních předpisů. 

 
6.4 Pomine-li účel zpracování, jsou veškerá data subjektů údajů, resp. data, která sloužila k danému 

účelu z naší databáze vymazána. 



 

7 Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 
 

7.1 Jako zaměstnanci a subjekty údajů, které zpracováváme, máte právo: 
a) na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR 
b) na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR 
c) požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR 
d) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
e) na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR 
f) na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR 
g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro případ, že by Vaše práva vyplývající 

z platných právních předpisů byla porušena – bližší informace na www.uoou.cz. 
 

7.2 V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás 
kontaktujte na e-mailu info@ortmann.cz. 
 

8 Důsledky neposkytnutí údajů    
 

8.1 Poskytování osobních údajů je prováděno na základě zákonných požadavků, resp. v rozsahu 
nezbytném pro plnění smluvních a zákonných povinností, nebo z důvodu oprávněných zájmů 
zaměstnavatele. Zaměstnanci nemohou požadovat neposkytnutí a neprovedení zpracování těch 
osobních údajů, které jsou nutné z důvodu plnění těchto povinností. 

 
8.2 Dojde-li k odmítnutí poskytnutí osobních údajů v těchto případech ostatních případech, nebo 

oprávněně vznesete námitku proti zpracování či uplatníte právo na omezení zpracování či právo 
na výmaz, může to mít za následek zejména to, že naše společnost jako zaměstnavatel nebude 
způsobilá plnit své povinnosti vyplývající např. z poskytovaných zaměstnaneckých benefitů, nebo 
jiných plnění v rámci skupiny.   

 

9 Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů 
 

9.1 Naše společnost nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování. 
V omezeném rozsahu dochází při zpracování osobních údajů k profilování zaměstnanců, jejich 
pracovních pozic, mzdových nároků a chování v souvislosti s čerpáním výhod ze 
zaměstnaneckých a benefitních systémů. Uvedené činnosti jsou používány výlučně za účelem 
zkvalitnění poskytovaných věrnostních, benefitních programů zaměstnanců, ke zlepšování 
personální politiky naší společnosti a celé skupiny. 

 

10 Jakým způsobem jsou řešeny případy zneužití, poškození nebo neoprávněného užití 
osobních údajů (tzv. bezpečnostní incidenty)? 
 

10.1 V případě porušení zabezpečení osobních údajů, nebo jejich zneužití, neoprávněného 
zpřístupnění, poškození či ohrožení oznámí naše společnost toto porušení bez zbytečného odkladu 
příslušným zaměstnancům, jejichž osobní údaje byly dotčeny. V oznámení se uvedou údaje 
o pravděpodobných důsledcích porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která naše 
společnost přijala či navrhuje přijmout s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení včetně 
případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů. 

 
10.2 V případě, že porušení zabezpečení osobních údajů, nebo jejich zneužití, bude mít za následek 

vysoké riziko pro práva a svobody zaměstnanců, bude daný bezpečnostní incident oznámen 
dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze. 

 
11 Jsou předávány Vaše osobní údaje mimo EU? 



 
11.1 Naše společnost nepředává Vaše osobní údaje, ani je nezpřístupňuje třetím osobám se sídlem 

mimo Evropskou unii. Společnost nemá v úmyslu tyto údaje předávat mimo Evropskou unii nebo 
Evropský hospodářský prostor. 

 

12 Kontakty pro uplat ňování práv zaměstnanců při zpracování osobních údajů 
 
12.1 Veškerá Vaše práva, požadavky či dotazy v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů 

mohou být uplatněny u naší společnosti mailem na mailové adrese na info@ortmann.cz. či 
písemně na korespondenční adresu sídla naší společnosti. 

 

 

Power-Cast Ortmann s.r.o 


