Politika ochrany osobních údajů ZVVZ GROUP

Úvod
Tato Politika ochrany osobních údajů ZVVZ GROUP (dále jen „Politika“) vysvětluje, jak společnosti
ze skupiny ZVVZ GROUP zajišťují ochranu osobních údajů, které získávají jako zaměstnavatelé a
obchodní partneři při svých podnikatelských činnostech.
Společnosti ze skupiny ZVVZ GROUP (dále také jen „Společnosti“) tvoří společnosti: (i) ZVVZ
MACHINERY, a.s., IČO: 281 27 625, se sídlem: Sažinova 888, Milevsko, 399 01; (ii) ZVVZ-Enven
Engineering, a.s., IČO: 256 96 882, se sídlem: Sažinova 1339, Milevsko, 399 01; (iii) ZVVZ
NEMOVITOSTI, s.r.o., IČO: 247 30 696, se sídlem: Sažinova 888, Milevsko, 399 01; (iv) ZVVZ
ENERGO, s.r.o., IČO: 280 85 230, se sídlem: Sažinova 888, Milevsko, 399 01; (v) ZVVZ INVEST,
s.r.o., IČO: 280 83 521, se sídlem: Sažinova 888, Milevsko, 399 01; (vi) ZVVZ GROUP, a.s., IČO:
281 28 494, se sídlem: Sažinova 888, Milevsko, 399 01 a další subjekty, v nichž ZVVZ GROUP, a.s.
má či nabude majetkovou účast spočívající v přímém či nepřímém podílu na jejich základním
kapitálu,
Společnosti touto Politikou prezentují, jak si váží Vašeho soukromí a co proto dělají pro jeho
ochranu. Ochranu Vašich osobních údajů a souvisejících práv považují za jednu ze svých nevyšších
priorit.
Tato Politika se týká jak osob, jejichž osobní údaje již zpracováváme (zaměstnanců, jejich rodinných
příslušníků, zaměstnanců našich obchodních partnerů, uchazečů o zaměstnání, případně dalších
fyzických osob, jejichž osobní údaje již z nějakého důvodu máme), tak osob, které zvažují, že nám
své osobní údaje poskytnou.
Společnosti si vyhrazují právo provádět aktualizace této Politiky v závislosti na změnách
v realizovaných opatřeních ke zvýšení ochrany osobních údajů a na změnách v legislativě. Všechny
změny a aktuální znění Politiky budou k dispozici na této stránce.

1.
a)

Jak osobní údaje získáváme

Údaje o zaměstnancích a případně jejich rodinných příslušnících

Rozhodující většinu Vašich osobních údajů získáváme přímo od Vás nebo jsou s Vámi sjednány
v rámci procesu sjednávání pracovního poměru a mzdových podmínek. Další Vaše osobní údaje
získáváme v průběhu trvání pracovního poměru z důvodu změn Vašich osobních a rodinných
poměrů, změn Vašeho pracovního zařazení, změn Vaší kvalifikace a vzniku dalších skutečností,
které si vyžadují získání Vašich nových aktuálních osobních údajů (např. pracovní úraz, změna
zdravotní způsobilosti aj.). Vždy od Vás získáváme pouze takové osobní údaje, pro které máme
právní důvody pro jejich zpracovávání.
b)

Údaje o obchodních partnerech a případně jejich zaměstnancích

Vaše osobní údaje získáváme v průběhu naší spolupráce. Údaje o vás obvykle získáváme (i)
proaktivně typicky po telefonu a/nebo emailem, (ii) nebo kontaktujete vy nás ať už telefonicky a/nebo
emailem. Je možné, že jste nám v minulosti vaše osobní údaje poskytli sami v rámci obchodní
činnosti našich společnosti. Nebo byly vaše osobní údaje získány z veřejných zdrojů, zejména
z vašich webových stránek.
c)

Údaje o uchazečích o zaměstnání
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Vaše osobní údaje získáváme během výběrového řízení v rámci náborových akcí. Vaše osobní
údaje jste nám sami poskytly. Předali jste nám tištěnou verzi svého životopisu, na pracovním
veletrhu nebo v naší kanceláři. Je také možné, že jste nám zaslali svůj životopis emailem. Informace
o Vás nám také může poskytnout osoba, která potvrzuje vaše reference. Tyto Vaše osobní údaje
dále zpracováváme, jen pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas.

2.

Komu osobní údaje poskytujeme

Osobní údaje zpracováváme sami nebo prostřednictvím smluvně sjednaných zpracovatelů. Ve
všech případech přísně dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které nám jako
správci a tak i zpracovatelům plynou ze smluvních ujednání a z příslušné legislativy.
Vaše osobní údaje mohou Společnosti a sjednaní zpracovatelé předávat:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

Společnostem ze skupiny ZVVZ GROUP a dalším třetím stranám v tuzemsku i do zemí EU v
definovaných právních důvodech;
Našim smluvním partnerům, pokud je to nutné ke splnění našich povinností z uzavřených
smluv;
Daňovým, auditním a jiným orgánům, pokud jsme přesvědčeni, že nás k poskytnutí těchto údajů
zavazují platné zákony a směrnice (např. na základě žádosti některého z úřadů nebo
v souvislosti s vedeným správním či soudním řízením);
Státním orgánům a dalším institucím v rámci plnění zákonných povinností, zejména orgánům
státní správy, orgánům činným v trestním řízení, exekutorům, notářům a dalším;
Třetím stranám, jejichž sídlo je mimo země EU po prověření možných rizik a přijetí technických
a organizačních opatřeni pro zajištění bezpečnosti předávaných osobních údajů;
Třetím stranám, které jako externí poskytovatelé služeb plní některé z našich funkcí (včetně
externích konzultantů, obchodních partnerů a odborných poradců jako jsou právníci, auditoři,
účetní, pracovníci technické podpory, a IT poradci provádějící testování nebo vývoj našich
provozních technologických systémů);
Třetím stranám, které nám poskytují služby nebo zajišťují uchovávání našich dokumentů a
s nimiž máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů (nebo podobnou
dohodu);
S vaším souhlasem nebo na váš příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům

3.

Jak Vaše osobní údaje chráníme

Na ochraně Vašich osobních údajů nám záleží. Při jejich zpracování dodržujeme veškeré zásady a
povinnosti dle platné legislativy. Osobní údaje zpracováváme manuálně a především
automatizovaně v elektronických informačních systémech. Po celou dobu jsou údaje chráněny
přiměřeně odpovídajícím rizikům a nákladům na zabezpečení před neoprávněným zásahem,
ztrátou, zničením či jejich zneužitím. Značnou pozornost věnujeme pečlivému výběru zpracovatelů.
Všechny osoby v pracovně právním vztahu ke Společnostem jsou povinny zachovávat mlčenlivost o
veškerých osobních údajích, se kterými se seznámili při výkonu práce pro Společnosti, a to i po
skončení pracovněprávního vztahu a současně jsou povinny zajistit, aby se k osobním údajům, ke
kterým mají přístup, nedostala neoprávněná osoba. S osobami, které mají v pracovní náplni
sjednané zpracovávání osobních údajů, jsou navíc sjednané písemné Dohody o mlčenlivosti.
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Pro ochranu fyzicky zpracovávaných a uložených osobních dat vedle obecného zabezpečení
majetku Společností důsledně uplatňujeme princip „dvou zámků“, tzn., že dokumenty s osobními
údaji musí být uloženy v uzamykatelném objektu v uzamykatelném prostoru.
Pro zabezpečení elektronicky uložených dat využíváme technická a organizační opatření. Mezi tato
opatření náleží:
a) používání firewallů a zabezpečených serverů, antivirových programů, kódování,
b) systémy a procesy správy přístupu
c) používání šifrované elektronické komunikace mezi vybranými osobami
d) další technicky a obchodně přiměřená opatření k zajištění řádné ochrany vašich osobních údajů
před neoprávněným využitím či zpřístupněním.
Pro předcházení náhodnému poškození nebo zničení vašich osobních údajů a zejména pro splnění
povinnosti zajistit jejich obnovu pořizujeme záložní kopie či využíváme podobné prostředky k
ochraně fyzicky uložených osobních dat. U elektronicky zpracovávaných a ukládaných osobních dat
v rámci používaného informačního systému provádíme jejich každodenní zálohování, u osobních
dat zpracovávaných na lokálních prostředcích ICT provádí zálohování jejich uživatelé podle
aktuálnosti potřeby.
Tato opatření zajišťují odpovídající úroveň bezpečnosti ve vztahu k rizikům spojeným se
zpracováním údajů a k povaze osobních údajů, které mají být chráněny. Vaše bezpečně
shromážděné osobní údaje jsou přístupné pouze vybraným oprávněným zaměstnancům společnosti
4.

Jak provádíme výmaz a likvidaci Vašich osobních údajů

Po uplynutí doby stanovené pro určitý účel zpracovávání Vašich osobních údajů nebo pro případ
Vašeho oprávněného požadavku na výmaz a likvidaci Vašich osobních údajů máme nastavená
pravidla pro jejich výmaz v případě elektronicky uložených dat, a pravidla pro skartaci nebo pro
předávání do archivu, v případě manuálně zpracovávaných dat.

V Milevsku dne 25. 7. 2018

Za ZVVZ GROUP, a.s.

____________________________
Ing. Miloslav Mácha
předseda představenstva

__________________________
Ing. Luboš Lázna, MBA
místopředseda představenstva
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