ZÁZNAM O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ
Jméno a kontaktní údaje správce: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, Osek 1, 386 01 Strakonice
Oblast

Proces

Oblast
subjektu
údajů

Osobní údaje

Příjemce osobních
údajů

Účel
zpracování

GDPR čl. 6,
odst. 1
písm.:

Právní úprava

Doba
archivace

Veřejný nebo
oprávněný
zájem

Evidence
uchazečů o
zaměstnání

Uchazeč o
zaměstnání

Identifikační a popisné údaje
uchazeče o zaměstnání dle jím
určeného rozsahu v životopisu

Ředitel, vedoucí
zaměstnanec
příslušného úseku,
mzdová účetní

Výběr nového
zaměstnance

a) souhlas

Zák. 262/2006
Sb.

Po skončení
výběrového
řízení budou
životopisy
nevybraných
uchazečů
skartovány

Oprávněný

Po dobu trvání
pracovního
poměru a
následně
nezbytně nutné
údaje archivace
ve spisovně po
dobu 45 let

Oprávněný,

Po dobu trvání
pracovního
poměru a
následně
nezbytně nutné
údaje archivace
ve spisovně po
dobu 45 let

Oprávněný,

f) oprávněný
zájem správce

108/2006 Sb.
98/2012 Sb.

Přijetí
zaměstnance

Zaměstnanec

Jméno, příjmení, datum a
místo narození, rodné číslo,
adresa trvalého bydliště, výpis
z rejstříku trestů, posudek o
zdravotní způsobilosti
k vykonávané práci, zdravotní
průkaz, dosažené vzdělání –
kopie dokladu

PERSONÁLNĚ
MZDOVÁ

Platová
agenda

Zaměstnanec

Jméno, příjmení, datum a
místo narození, rodné číslo,
rodné příjmení, rodinný stav,
trvalé bydliště, telefon, číslo
účtu, zdravotní pojišťovna,
státní občanství, srážky
z platu, datum přiznání
důchodu, jména, příjmení a
rodná čísla dětí v případě
uplatňování slev na dani z
příjmu

Ředitel, přímý
vedoucí zaměstnanec,
mzdová účetní
zaměstnanec jako
aktér smluvního
vztahu, zřizovatel
organizace Krajský
úřad JČ kraje, ČSSZ,
Zdravotní pojišťovny,
NRZP

Vznik a změny
pracovního
poměru
v souladu
s platnou
legislativou,
která se
vztahuje ke
konkrétní
pracovní pozici

Čl. 6 odst. 1

Ředitel, přímý
vedoucí zaměstnanec,
mzdová účetní, ČSSZ,
zdravotní pojišťovny

Výplata platu
zaměstnance,
zákonné
odvody

a) souhlas

b) plnění
smlouvy
c) splnění
právní
povinnosti

Zák. 262/2006
Sb.,
538/2004 Sb.,
108/2006 Sb.,
96/2004 Sb.

čl. 9 odst. 2

v případě
neposkytnutí
osobních údajů
by nebylo
možné uzavřít
pracovní poměr
se
zaměstnancem.

h) pracovní
lékařství

b) plnění
smlouvy

Zák. 262/2006
Sb.,
589/1992 Sb.,

c) splnění
právních
povinností

48/1997 Sb.,

f) oprávněný
zájem správce

120/2001 Sb.,

182/2006 Sb.,

586/1992 Sb.

v případě
neposkytnutí
osobních údajů
není možné
zpracování
platů
zaměstnanců
včetně odvodů
a uplatnění
daňových
zvýhodnění

