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Informace o zpracování a ochraně osobních údajů pro agenturní 
zaměstnance dočasně přidělené k Panasonic Automotive Systems 

Czech, s.r.o.  

(dále jen „Informace“) 

 

Vážení zaměstnanci,  

informace níže vysvětlují, jak společnost Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o., 
IČO: 264 38 356, se sídlem U Panasonicu 266, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17547 (dále jen 
„PASCZ“), jakožto správce osobních údajů, nakládá s Vašimi osobními údaji od té doby, co budete 
k PASCZ přiděleni pro výkon práce jako tzv. agenturní zaměstnanci (dále také jako „zaměstnanci / 
dočasně přidělení zaměstnanci“).  

 

1) Kategorie zpracovávaných osobních údajů a účely zpracování 
 

V souvislosti s existencí předmětného právního vztahu mezi Vámi a PASCZ zpracovává PASCZ níže 
uvedené kategorie Vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovány vždy pouze v nezbytném 
rozsahu pro konkrétní účely zpracování.  

- Údaje o přiděleném osobním čísle zaměstnance za účelem umožnění identifikace zaměstnance 
v rámci systémů PASCZ; 

- Údaje zpracovávané v souvislosti s dočasným přidělením za účelem plnění zákonných 
povinností (identifikační údaje, informace o činnosti v rámci dočasného přidělení k PASCZ aj.); 

- Údaje o pracovních a mzdových podmínkách zpracovávané za účelem splnění zákonné 
povinnosti PASCZ zabezpečit, že pracovní a mzdové podmínky (agenturního) zaměstnance 
nebudou horší než podmínky srovnatelného (kmenového) zaměstnance; 

- Údaje zpracovávané z organizačních důvodů (zpracování zejména identifikačních a kontaktních 
údajů, fotografie v rámci komunikačních matic); 

- Soukromé kontaktní údaje za účelem kontaktování zaměstnance při mimořádných událostech 
(např. absence); 

- Údaje zpracovávané v souvislosti se školením a vzděláváním zaměstnanců (zejména BOZP); 
- Údaje o hodnocení výkonu zpracovávané za účelem posouzení výkonnosti a kvalifikační 

způsobilosti zaměstnance; 
- Zpracování údajů o docházce;  
- Zpracování údajů o zdravotní způsobilosti a zdravotním stavu, o testech na alkohol a další 

návykové látky; 
- Zpracování údajů v souvislosti s vedením evidence poskytnutých osobních ochranných 

pracovních pomůcek a dalších věcí; 
- Zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním ICT vybavení, strojů a dalších zařízení 

PASCZ (údaje spojené s osobní identifikační kartou, uživatelský účet, firemní e-mailová adresa, 
správa a evidence údržby strojů a zařízení PASCZ), dochází též ke zpracování údajů o aktivitě 
zaměstnanců v rámci ICT vybavení PASCZ (monitorování zaměstnanců) – sledování a 
logování činnosti zaměstnanců v rámci ICT vybavení, systémů užívaných PASCZ, e-mailové 
adresy, služebních mobilních telefonů, a to za účelem ochrany dat a ICT vybavení PASCZ před 
poškozením, ztrátou, zcizením a dalšími negativními aktivitami; 

- Zpracování údajů o zařízení vnášených a vynášených z pracoviště PASCZ (přenosný počítač, 
mobilní telefon s fotoaparátem, fotoaparát, kamera, USB disk či jiné záznamové zařízení) za 
účelem ochrany bezpečnosti informací a dat PASCZ; 

- Zpracování osobních údajů v souvislosti s porušením právních předpisů zaměstnanci (záznamy 
o jednání zaměstnance, vytýkací dopisy, dokumenty ke škodním událostem aj.), a to zejména za 
účelem uplatňování nároků PASCZ nebo obrany proti nárokům zaměstnance; 
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- Zpracování údajů o autorských právech zaměstnanců za účelem uplatňování nároků PASCZ 
nebo obranou před nároky zaměstnanců či třetích osob v oblasti autorských práv;  

- Zpracování údajů o stížnostech dočasně přidělených zaměstnanců na provoz PASCZ; 
- Údaje související s využíváním systémů k řízení procesů souvisejících s produkčními 

činnostmi výrobního podniku, k optimalizaci výrobního plánu a ke kontrole kvality výrobků 
– systém SAP, Helios, Palstat, Asprova (systémy využívají zpravidla identifikační a kontaktní údaje 
zaměstnanců aj., dochází k logování aktivity v těchto systémech); 

- Údaje související s product engineeringem – využívání systémů managementu kvality 
(traceability), pro reportování CPK – systém SOFA, PHOENIX, FALCON, PASA, CPK Reports 
(systémy využívají zpravidla identifikační údaje zaměstnanců, dochází k logování aktivity v těchto 
systémech) 

- Údaje o příchozí poště dočasně přiděleným zaměstnancům (i soukromé) za účelem evidence 
pošty přijaté PASCZ. 
 

2) Právní základ pro zpracování 

Osobní údaje můžeme zpracovávat pouze za určitými účely a na základě platného právního základu. 

Proto zpracujeme Vaše osobní údaje pouze tehdy, když je zpracování nezbytné pro  
 
I. splnění našich právních nebo regulačních povinností (zejména dle zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, předpisů v oblasti zaměstnanosti, BOZP, sociálního zabezpečení, nemocenského 
a zdravotního pojištění, v oblasti daňové) 
II. ochranu Vašich životních zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby  
III. ochranu našich oprávněných zájmů, případně oprávněných zájmů třetích stran. 
 

3) Příjemci a zpracovatelé 
 

Vaše osobní údaje mohou být v některých případech předávány třetím subjektům, ve většině případů 
se bude jednat o zpracovatele Vašich osobních údajů. Jedná se např. o jiné společnosti ze skupiny 
Panasonic, dodavatele PASCZ poskytující odborné služby (v oblasti IT, programy zaměstnaneckých 
výhod atp.), nebo subjekty, kterým je PASCZ povinen takové údaje poskytnout na základě zákonem 
uložené povinnosti nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (např. policii aj. 
orgánům činným v trestním řízení) či obchodním partnerům, v případech, kdy to vyplývá z příslušné 
pracovní pozice. 
 
Všechny subjekty, kterým budou Vaše osobní údaje předávány, jsou zavázáni dodržovat zásady 
ochrany osobních údajů, zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje vždy v souladu s pokyny 
PASCZ. Jsou také povinni zavést příslušná bezpečnostní opatření, která zajistí odpovídající úroveň 
ochrany osobních údajů. 

 
Osobní údaje, které od Vás shromažďujeme, mohou být uloženy a zpracovány v ČR nebo i mimo 
EHP (Evropský hospodářský prostor). Pokud budeme převádět Vaše osobní údaje mimo EHP, 
zajistíme, aby byly zavedeny vhodné záruky, jako jsou příslušné dohody o přesunu a mechanismy, 
které pomohou zajistit, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů.  
 
4) Jaká máte práva? 
 
V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie 
všech Vašich osobních údajů a dále máte právo požadovat informace o: 

a) účelu zpracování osobních údajů a kategoriích zpracovávaných osobních údajů, včetně informací 
o jejich zdroji, 

b) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého 
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů, 

c) příjemci, případně kategoriích příjemců, 
d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritériích použitých ke stanovení 

této doby. 
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Mezi Vaše další práva patří: 

e) požádat nás o vysvětlení, 
f) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení 

opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut), 
g) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově 

čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili (toto právo 
se týká jen zpracování prováděného na základě souhlasu nebo smlouvy), 

h) podat dotaz, resp. stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 
i) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. 

 
Bližší informace k uplatňování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, včetně obsahových 
náležitostí žádostí subjektů údajů a způsobu jejich vyřizování, jsou obsaženy v dokumentu Pravidla 
pro uplatňování práv subjektů údajů. 
 
5) Doba, po kterou budou osobní údaje zaměstnanců uchovány 

 
Osobní údaje jsou u PASCZ uchovány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelů zpracování 
uvedených výše.  Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu 
stanovenou platnými právními předpisy, případně Spisovým a skartačním řádem, vydaným PASCZ 
v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 
 
6) Další informace 

 
S bližšími informacemi týkajícími se zejména zpracovávaných kategorií osobních údajů, účelů a 
právních důvodů zpracování, příjemců a zpracovatelů, předání osobních údajů do třetí země, doby 
uložení osobních údajů, se můžete seznámit v dokumentu Informace o zpracování a ochraně 
osobních údajů pro agenturní zaměstnance dočasně přidělené k Panasonic Automotive Systems 
Czech, s.r.o. – plná verze, jehož součástí je i dokument Pravidla pro uplatňování práv subjektů údajů. 
Do těchto dokumentů je možné nahlédnout na HR oddělení PASCZ a dále je dostupný na nástěnce 
a v intranetu PASCZ. 

V případě dotazů ve věci zpracování osobních údajů či za účelem uplatnění svých práv je možné se 
obrátit na paní Lenku Cejnarovou, HR & GA Manager, tel.: +420 737 271 333, e-mail: 
lenka.cejnarova@eu.panasonic.com.   

Pozn.: Tyto Informace se týkají zpracování, kdy není vyžadován Váš souhlas. Ale v některých 
případech budeme potřebovat pro zpracování osobních údajů Váš jednoznačný souhlas (který 
můžete, ale nemusíte udělit - nemá vliv na pracovní poměr a vztahy z něj vyplývající). V těchto 
případech si jej individuálně vyžádáme (jedná se např. o použití Vaší fotografie pro marketingové 
účely) a spolu s ním obdržíte informace týkající se takového zpracování.  
 
 
Změny v těchto Informacích pro agenturní zaměstnance Panasonic Automotive Systems 
Czech, s.r.o., o zpracování a ochraně osobních údajů: 

Informace, včetně plné verze Informací, budou průběžně aktualizovány, bude-li potřeba. „Datum 
poslední aktualizace“ se uvádí v dolní části Informací a udává datum poslední aktualizace. Veškeré 
změny nabývají účinnosti zveřejněním revidované verze. 

 

Aktualizace 1.8.2019 


