
Informace o zpracování osobních údajů pro zaměstnance    

I. Kontaktní údaje správce  

Správcem Vašich osobních údajů je Česká akademie zemědělských věd (ČAZV), sídlem Těšnov 65/17, 

110 00, Praha 1, IČO 48135291.  

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se 

na nás obrátit:  

• Písemně: Česká akademie zemědělských věd, Slezská 7, 120 00, Praha 2.  

• E‐mailem: cazv@cazv.cz.  

• Kontaktní osoba: Helena Vívodová, email: helena.vivodova@cazv.cz.  

II. Účel a právní základ zpracování    

Účely zpracování Vašich osobních jsou: plnění pracovněprávní smlouvy (např. zasílání mzdy, výpočet a 

umožnění dovolené), řízení rizik a zajišťování bezpečnosti včetně plnění našich právních povinností 

jako zaměstnavatele, vnitřní správa naší organizace včetně rozvoje a zlepšování služeb.  

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:  

• Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před 

uzavřením této smlouvy na Vaši žádost (např. příprava smlouvy a její následné plnění).  

• Zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti (např. placení zdravotního a či 

sociálního pojištění).  

• Na základě Vašeho souhlasu (např. budete‐li se chtít účastnit propagace ČAZV), zpracujeme 

Vaši fotografii. 

III. Oprávněné zájmy  

Pro zlepšení komunikace v organizaci může být do budoucna přistoupeno k umístění Vaší fotografie na 

intranet tak, aby každý zaměstnanec měl šanci vidět, jak vypadá jeho kolega. Dále mohou být fotografie 

využity pro ostrahu, aby mohla kontrolovat, kdo vstupuje do objektů organizace.    

IV. Příjemce osobních údajů  

Vaše osobní údaje předáváme těmto příjemcům ve smyslu čl. 4 odst. 9 GDPR:  

• Našim dodavatelům IT služeb, kteří pro nás provozují servery a další HW.  

• Našemu dodavateli redakčního systému.  

• Může docházet k předávání osobních údajů vedoucích zaměstnanců ČAZV novinářům, 

Ministerstvu Zemědělství a dalším organizacím zabývajících se zemědělstvím (školy, neziskové 

organizace, apod.) a v rámci vědeckých/odborných orgánů ČAZV (Předsednictvo, Vydavatelská 

rada, Redakční rada apod.).  

V rámci plnění našich povinností musíme osobní údaje zasílat i některým orgánům veřejné moci, 

např. ČSSZ. Ty ale nejsou považovány za příjemce ve výše uvedeném smyslu.    

V. Předávání do zahraničí 

Osobní údaje o zaměstnancích nepředáváme do zahraničí.  
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VI. Doba uložení údajů  

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu trvání Vašeho zaměstnání. Po skončení Vašeho 

zaměstnání jsou dále uchovávány pouze ty dokumenty, resp. osobní údaj 

VII. Práva subjektu údajů   

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte? 

• Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a 

pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím.  

• Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které 

se vás týkají.  

• Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, případně je vymazali, budou‐li pro to 

splněny podmínky.  

• Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy abychom oznámili 

příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy 

osobních údajů nebo omezení, budou‐li pro to splněny podmínky.  

• Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném 

zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude‐li 

takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.  

• Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro 

ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.  

VIII. Rozhodování založené na automatizovaném zpracování  

Nedochází k rozhodování založeném na automatizovaném zpracování.  

 

 

 

 

V Praze dne 18. 5. 2018 Ing. Hana Urbancová, Ph.D. Ředitelka ČAZ 


