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Informační povinnost správce osobních údajů vůči subjektu údajů 

 
Tento dokument byl vytvořen souhrnně pro skupinu společností JIPOCAR a LCJ, coby správců osobních 
údajů, z důvodu jednotné metodiky zpracování osobních údajů těmito společnostmi.  
 
Subjekt údajů (zaměstnanec, zákazník, partner atd.) má vztah pouze k jedné z níže jmenovaných 
společností a tato společnost nese plnou odpovědnost za plnění povinností v souladu s Nařízením o 
ochraně osobních údajů.  
 
Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). 
 
Společnost tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv 
subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. 

 

Správce osobních údajů (společnost)  

 JIPOCAR Logistic, s.r.o   
      se sídlem Jihlava, Rantířovská 284/19, PSČ 586 01, Česká republika 

IČO: 269 59 224 
DIČ: CZ26959224 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , sp. zn. C 48133 

  
JIPOCAR Obaly, s.r.o  

se sídlem Jihlava, Rantířovská 284/19, PSČ 586 01, Česká republika 
IČO: 269 71 976 
DIČ: CZ26971976 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , sp. zn. C 48134  

  
JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o  

se sídlem Jihlava, Rantířovská 284/19, PSČ 586 01, Česká republika 
IČO: 607 30 871 
DIČ: CZ60730871 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , sp. zn. C 17419  

  
JIPOCAR Služby, s.r.o  

se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78 , Česká republika 
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IČO: 247 63 284  
DIČ: CZ24763284 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , sp. zn. C 172328 
  

LCJ Servis, s.r.o  
se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Česká republika  
IČO: 043 10 101  
DIČ: CZ04310101 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 245711 

 

Subjekt údajů  

- zaměstnanci výše uvedených společností 

- zákazníci výše uvedených společností 

- dodavatelé a partneři výše uvedených společností  

 

Právní tituly zpracování 

Získané informace jsou zpracovávány pouze na legitimním základě, jímž může být splnění zákonné 
povinnosti, plnění smluvních povinností, oprávněný zájem správce nebo souhlas fyzické osoby se 
zpracováním. 

Mají-li být od Vás získávány OÚ na základě svobodného souhlasu, pak je jejich poskytování a tento 
souhlas z Vaší strany naprosto dobrovolný a můžete jej jak odmítnout, tak kdykoliv později odvolat 
jeho udělení, aniž by to mělo jakýkoliv dopad na Vaše zaměstnání nebo jiný smluvní vztah. 

Při zpracování Vašich OÚ na základě kteréhokoliv z právních titulů nedochází k žádnému 
automatizovanému rozhodování či profilování Vašeho chování a jednání. 

K získávání OÚ zaměstnanců nepoužíváme žádné jiné zdroje než informace získané přímo od  subjektu 
údajů. Osobní údaje  pouze pro předem definované účely.  

 
Správce zpracovává osobní údaje dodavatelů, odběratelů a partnerů (z řad fyzických osob) a jejich 

kontaktních osob, za účelem plnění povinností vyplývajících pro správce ze smluv. Právním titulem pro 

zpracování osobních údajů dodavatelů a kontaktních osob je plnění smlouvy.  

 

Subjekt údajů - zaměstnanec bere na vědomí, že zaměstnavatel bude zpracovávat osobní údaje 
zaměstnance z důvodu plnění svých povinností podle příslušných právních předpisů, zejména v oblasti 
sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti, a to v 
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rozsahu nutném pro splnění účelu spočívajícího ve vedení personální a mzdové agendy. Mezi tyto údaje 
patří zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště. Detailní výčet všech 
zpracovávaných osobních údajů je uveden v Záznamu o činnosti zpracování a dokumentu Účel 
zpracování osobních údajů v rámci zaměstnaneckého poměru. 

Pro vyloučení pochybnosti společnost informuje zaměstnance, že osobní údaje pro účely vedení 
pracovní a mzdové agendy je zaměstnanec povinen poskytnout zaměstnavateli, jelikož se jedná o 
zpracování osobních údajů na základě zákonného požadavku souvisejícího s trváním 
pracovněprávního vztahu zaměstnance u zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel bude osobní údaje zaměstnance uchovávat po dobu trvání zaměstnání a po skončení 
zaměstnání budu archivovány pouze ty osobní údaje zaměstnance, u nichž to ukládají příslušné právní 
předpisy, například o provádění sociálního zabezpečení nebo z důvodu oprávněného zájmu 
zaměstnavatele.  

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Další 
uchovávání údajů se řídí zákonnými předpisy a skartačními lhůtami stanovenými pro každý účel 
zpracování těchto údajů 
 

Subjekt údajů – dodavatel, zákazník, partner - Vaše osobní údaje získáváme za účelem vyřízení 
poptávky, objednávky nebo zakázky a to pro plnění smluvních povinností, případně v rámci 
oprávněných zájmů správce chránit svůj majetek. 
 
Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů dodavatelů (zákazníků, partnerů) z řad 
fyzických osob: jméno a příjmení (název), sídlo, korespondenční adresa, IČO, DIČ, bankovní účet, 
odměna, e-mailová adresa, telefonní číslo, předmět smlouvy. Správce zpracovává následující kategorie 
osobních údajů kontaktních osob dodavatelů (zákazníků, partnerů): jméno a příjmení, telefonní číslo, 
e-mailová adresa, prac. pozice osoby. 
 
Správce zpracovává osobní údaje dodavatelů (zákazníků, partnerů) a kontaktních osob po dobu trvání 
smluvního vztahu a následně nejdéle 3 roky po jeho skončení (lhůta odpovídá obecné promlčecí době). 
V případě, že je pro zpracování některých osobních údajů stanovena právními předpisy lhůta delší 
(např. daňové předpisy pro uchování daňových dokladů), jsou tyto osobní údaje zpracovávány po dobu 
stanovenou právními předpisy. 
 
 

Příjemci osobních údajů 

Při zpracování osobních údajů společnost dostatečně zabezpečí jejich ochranu a nebude je předávat 
žádné jiné právnické ani fyzické osobě vyjma společností, jenž jsou zpracovateli osobních údajů na 

SM-JIP-0218%20%20A%20Účel%20zpracování%20osobních%20údajů%20v%20rámci%20zaměstnaneckého%20poměru.docx
SM-JIP-0218%20%20A%20Účel%20zpracování%20osobních%20údajů%20v%20rámci%20zaměstnaneckého%20poměru.docx
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základě Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Správcem a Zpracovatelem (Jipocar Služby,  
SodexHo, IT společnosti), nebo pokud povinnost jejich předání úřadům a institucím není uložena 
zvláštním právním předpisem, anebo k tomu neudělil subjekt údajů souhlas.  
 
Oprávněným zájmem správce osobních údajů je možné předávání osobních údajů v rámci skupiny 
podniků JIPOCAR a LCJ pro vnitřní administrativní účely (včetně zpracování osobních údajů zákazníků 
či zaměstnanců) a předávání osobních údajů zaměstnanců (jméno, telefon) třetí straně (např. dopravní 
společnosti) za účelem efektivního využití distribučních bodů v rámci areálu společností skupiny 
JIPOCARa LCJ.  
 
Správce nepředpokládá, že budou osobní údaje předány do třetích zemí (mimo EU). 
 

 

Pořizování kamerového záznamu  
 
Správce pořizuje kamerové záznamy svých vnitřních i venkovních prostor za účelem zajištění ochrany 
svého majetku a bezpečnosti osob. Veškeré kamerami snímané prostory jsou označeny. Správce takto 
zachycuje podobu fyzických osob vstupujících a odcházejících z prostor společnosti. Právním titulem 
pro pořizování kamerových záznamů je oprávněný zájem společností skupiny Jipocar a LCJ (na zajištění 
ochrany majetku a bezpečnosti osob).  
Kamerové záznamy mohou být v odůvodněných případech předány orgánům činným v trestním řízení, 
správním orgánům (pro účely vedení přestupkového řízení), pojišťovnám (jako součást řešení pojistné 
události) nebo jiným obdobným subjektům, pokud to odpovídá účelu pořízení kamerového záznamu. 
Kamerové záznamy jsou uchovávány nejvýše po dobu 21 kalendářních dní, v případech řešení incidentu 
pak po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich pořízení. Po uplynutí doby je záznam nenávratně 
vymazán. 

 
 
Správce osobních údajů dále informuje subjekt údajů  o jeho právech: 

 
 

1. Právo získat od správce na základě své žádosti potvrzení, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje 
(dále jen „OÚ“) zpracovávány. 

 

2. Právo na přístup k OÚ a k následujícím informacím o:  

 účelech zpracování,   

 kategoriích dotčených OÚ,   

 příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým OÚ byly nebo budou zpřístupněny,   

 plánované době, po kterou budou OÚ uloženy,   
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3. Právo na opravu - správce bez zbytečného odkladu opraví nepřesné a doplní neúplné OÚ (s 
ohledem na daný účel zpracování). Zaměstnanec informuje zaměstnavatele prostřednictvím 
formuláře „Informace zaměstnance o změně osobních údajů“ nebo jiným způsobem, kdy bude 
nevyvratitelné, že toto právo uplatnil dotčený zaměstnanec.  

 

4. Právo na výmaz - správce bez zbytečného odkladu vymaže OÚ, které se daného SÚ týkají, 
pokud je dán jeden z těchto důvodů:   

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 
zpracovány;  

b) subjekt údajů odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro 
zpracování;   

c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;  
 

5. Právo na omezení zpracování v případě, že: 
a) subjekt údajů popírá přesnost OÚ (správce omezí zpracování a ověří přesnost);  
b) zpracování je protiprávní a SÚ odmítá výmaz OÚ a žádá místo toho o omezení jejich 

použití; 
c) správce již OÚ nepotřebuje pro účely zpracování, ale SÚ je požaduje pro určení, výkon 

nebo obhajobu právních nároků;  
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování (správce omezí zpracování do 

rozhodnutí, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody SÚ). 

 

6. Právo na přenositelnost údajů - ve strukturovaném, strojově čitelném formátu je správce 
povinen předat OÚ přímo jinému správci (je-li to technicky proveditelné), v případě, že:  

a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a 
b) zpracování se provádí automatizovaně.  

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném 
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.  

Právem na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.  

 

7. Právo vznést námitku: 

Pokud je zpracování založeno na základě oprávněných zájmů správce nebo plnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci – správce musí zpracování ukončit, 
jestliže neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad právy a 
svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  
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8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu pokud se domnívá, že zpracováním jeho OÚ je 
porušeno obecné nařízení. 

 

9. Právo na účinnou soudní ochranu: 

• vůči dozorovému úřadu; 

• vůči správci nebo zpracovateli. 

 

10. Právo na odškodnění za utrpěnou hmotnou či nehmotnou újmu. 

 

 

Zabezpečení OÚ: 

Vaše osobní údaje jsou u nás chráněny souborem organizačních a technických opatření, která 

zahrnují např.: 

- ochranu OÚ před fyzickým přístupem neoprávněných osob, 

- zajištění důvěrnosti OÚ prostředky informačních a komunikačních technologií, 

- kontrolu přístupu k OÚ pouze pro oprávněné pracovníky, 

- analýzu a eliminaci rizik ohrožujících OÚ, 

- předepsané povinnosti pracovníků pracujících s OÚ, 

- detekci a prevenci mimořádných událostí, které by mohly mít negativní dopad na OÚ. 

 

 

Kontaktní údaje zástupce pověřeného agendou GDPR 

personalni@jipocar.cz  

 


