Poučení o zpracování osobních údajů

v souladu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů
Správcem osobních údajů je společnost Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o. IČO 26513528, se sídlem Na
Hradbách 126, 280 02, Kolín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze sp. zn.: C86913
(dále jen „TMMCZ“). TMMCZ nejmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů, lze však kontaktovat tyto odpovědné osoby:
• organizační opatření - Mgr. Jan Vrňák, tel: +420 736 526 621, e-mail: jan.vrnak@toyotacz.com
• technická opatření – Milan Svoboda, tel: +420 736 526 652, e-mail: milan.svoboda@toyotacz.com
Jaké osobní údaje TMMCZ shromažďuje a zpracovává?
TMMCZ shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje: adresní, identifikační, popisné údaje (jméno, příjmení, titul, rodné číslo,
datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, osobní číslo přidělené TMMCZ, fotografie, bankovní spojení, číslo sociálního
zabezpečení, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav pro účely pracovního lékařství, fyzické parametry, kontaktní adresa, číslo
telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa, fotografie z veřejných akcí, a jiné obdobné údaje). Z monitorovaných prostor objektu
zpracovává TMMCZ také obrazové nahrávky bez zvukové stopy. TMMCZ může shromažďovat a zpracovávat i další osobní
údaje, které vzniknou za trvání Vašeho právního vztahu a TMMCZ (absence, dovolená, pracovní výkonost, multiskill atd.)
Na základě jakého zákonného oprávnění TMMCZ osobní údaje zpracovává?
TMMCZ zpracovává Vaše osobní údaje na základě zákonného oprávnění k splnění smlouvy, které jste účastníkem (pracovní
smlouva, dohoda o dočasném přidělení atd.), z tohoto vyplývá oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje k plnění zákonných
povinností, které se týkají uzavřeného smluvního vztahu (důchodové, sociální a zdravotní pojištění, bezpečnost práce, daňové
povinnosti atd.) a dále osobní údaje vzniklé za trvání smluvního vztahu z důvodu oprávněného zájmu TMMCZ na takovém
zpracování. V současné době TMMCZ tedy nezpracovává žádné Vaše osobní údaje na základě Vašeho písemného souhlasu a
nastane-li v budoucnu potřeba zpracovávat jiné či další osobní údaje, či odpadnou výše zmíněná zákonná oprávnění, budete o
Váš souhlas pro takový případ požádáni.
Jak dlouho TMMCZ osobní údaje zpracovává?
TMMCZ zpracovává všechny shromážděné osobní údaje po dobu trvání právního vztahu s Vámi. Po ukončení právního vztahu
v závislosti na účelu zpracování nezbytné osobní údaje zpracovává TMMCZ po dobu stanovenou platnými právními předpisy.
Osobní údaje, které nejsou nezbytné zpracovávat po ukončení smluvního vztahu, jsou bez zbytečného odkladu v závislosti na
účelu zpracování trvale odstraněny.
Musím TMMCZ osobní údaje poskytnout?
Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smluvního vztahu s TMMCZ dobrovolné. Některé osobní údaje jsou však pro
TMMCZ z důvodu plnění uzavřené smlouvy, plnění zákonných povinností nebo nezbytného oprávněného zájmu TMMCZ
nezbytné a bez těchto osobních údajů by TMMCZ nemohlo řádně naplňovat smluvní vztah nebo řádný chod podnikatelské,
hospodářské a administrativní činnosti TMMCZ, jako je např. organizace práce, zajištění bezpečnosti práce, zajištění ochrany
majetku a osob. Neposkytnutím takových údajů by od počátku vedlo k neuzavření smluvního vztahu.
Mezi nezbytné osobní údaje patří: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, osobní číslo přidělené
TMMCZ, fotografie, bankovní spojení, číslo sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav pro účely pracovního
lékařství, fyzické parametry, kontaktní adresa, případně číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace. Jde-li o
podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, identifikační číslo a sídlo, telefon, email.
Z jakých zdrojů TMMCZ osobní údaje čerpá?
Zpracováváme a shromažďujeme osobní údaje, jež jste nám sám poskytl/a v souvislostí s uzavřením smluvního vztahu a dále
osobní údaje, které vznikly za trvání smluvního vztahu. Osobní údaje získáváme také z veřejně dostupných rejstříků a státních
úřadů nebo institucí pověřených zákonem.

K jakým účelům TMMCZ osobní údaje využívá a zpracovává?
TMMCZ zpracovává osobní údaje bez nutnosti Vašeho souhlasu pro splnění uzavřeného smluvního vztahu a zákonných
povinností pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, pro zajištění bezpečnosti provozu, ochrany majetku a osob a
řádnému plnění podnikatelské, hospodářské a administrativní činnosti TMMCZ.
Jakým způsobem TMMCZ zajišťuje ochranu osobních údajů?
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, technickou i procedurální kontrolou. Jsou zpracovávány pouze v provozovnách či sídle
TMMCZ a kontrolní, technické a bezpečností mechanismy zajišťují dostatečnou ochranu zpracovávaných údajů před
neoprávněným přístupem či přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svým pracovních či smluvně převzatých povinností jsou
seznámeni s pravidly o nakládání s osobními údaji a jsou vázány zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti.
Komu TMMCZ osobní údaje poskytuje nebo předává?
TMMCZ může předávat osobní údaje bez Vašeho vědomí státním aj. orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených
příslušnými právními předpisy. Dále poskytovatelům služeb (doručovacích, právních, účetních, bezpečnostních, lékařských,
pracovních a ubytovacích atd.) na základě smlouvy s takovým poskytovatelem služby, kdy poskytovatelé a jejich zaměstnanci
jsou smlouvou či zákonem zavázáni k mlčenlivosti a poskytnutí ochrany osobním údajům subjektů údajů minimálně ve stejném
rozsahu jako TMMCZ.
TMMCZ může s Vaším vědomím dále poskytnout tyto údaje dalšímu příjemci, v rámci Vašeho přidělení k příjemci nebo
přidělení zaměstnance skupiny podniků k TMMCZ, kdy takovým příjemcem mohou být společnosti skupiny podniků, tedy
společníků TMMCZ, kterými jsou Toyota Motor Corporation a její pobočky po celém světě.
V neposlední řadě může TMMCZ poskytnout osobní údaje jakémukoliv příjemci na základě Vaší žádosti a smlouvy mezi Vámi
(smlouva o úvěru, dohoda o srážkách ze mzdy atd.) a tímto příjemcem.
Jaká jsou Vaše práva ve vztahu se zpracováním a předáváním osobních údajů?
V případě, že TMMCZ zpracovává vaše osobní údaje na základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě,
kdy dochází ke zpracování Vašich údajů na základě nezbytného oprávněného zájmu TMMCZ, můžete proti takovému
zpracovávání vznést námitku. Každou takovou námitku vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovat.
Dále máte právo požádat TMMCZ o vysvětlení související s tím jaké osobní údaje zpracováváme a proč, v případě chybných
osobních údajů požadovat opravu a odstranění chybně vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy,
doplnění nebo vymazání osobních údajů.
Nevyhovíme-li Vaší žádosti, máte právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Jak TMMCZ informuje o zásadách, pravidlech, důvodech a účelech zpracovávání osobních údajů a jejich ochraně?
Zaměstnanec je informován při uzavírání smluvního vztahu a o případných změnách v jeho průběhu, uchazeč o zaměstnání
poskytuje své osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním a je informován při pracovním pohovoru ostatní subjekty údajů
jsou informováni při poskytnutí osobních údajů.
Toto poučení a další detailní informace jsou dostupné na webových stránkách TMMCZ (www.toyotacz.com) a firemním
extranetu www.mojetoyota.cz.

Jméno: ____________________________ převzal/a dne ______________ podpis:____________________
Svým podpisem potvrzuji, že toto poučení jsem od TMMCZ převzal/a a je mi plně srozumitelné.

