Záznam o činnostech zpracování – PERSONALISTIKA
[podle čl. 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)]

Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů
Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů
1)

Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1, IČO 67981801, tel.: + 420 225 131 732, e-mail:
podatelna@rvccr.cz, ISDS: ndn5skh
Ing. Ivana Macháčiková, e-mail: machacikova@rvccr.cz

Účel zpracování:

Vedení agendy personální, mzdové, bezpečnosti práce a pracovnělékařských služeb.
2)

Právní základ pro zpracování podle GDPR:

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (splnění smlouvy nebo opatření přijatá před uzavřením smlouvy),
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (plnění právní povinnosti).
3)

Právní titul pro zpracování v případě plnění právní povinnosti:

Zákon č. 582/1991 Sb., zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů,
zákon č. 589/1992 Sb., zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
zákon č. 592/1992 Sb., zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
zákon č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění,
zákon č. 104/2000 Sb., zákon o státním fondu dopravní infrastruktury,
zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví,
zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti,
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách.
4)

Popis kategorie subjektu údajů:

Zaměstnanci ŘVC ČR, školitelé BOZP.
5)

Kategorie osobních údajů:

Jméno a příjmení subjektu údajů, datum a místo narození, rodné číslo, telefon, státní příslušnost, národnost, rodinný stav,
vzdělání, průběh předchozích zaměstnání, číslo bankovního účtu, seznam rodinných příslušníků subjektu údajů, jméno a
příjmení školitele BOZP, jméno a příjmení zaměstnance poskytovatele pracovnělékařských služeb, vlastnoruční podpis.
6)

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny:

Vedoucí zaměstnanci ŘVC ČR, orgány správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřady, úřady práce,
soudy, policejní orgány, exekutoři, banky, penzijní společnosti, stavební spořitelny, úvěrové společnosti, poskytovatel
peněžních prostředků (SFDI).
7)

Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace:

K předávání nedochází.
8)

Plánované lhůty pro výmaz kategorie osobních údajů:

Podle Spisového a skartačního řádu.
9)

Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření:

Ručně vedené údaje jsou uloženy v šanonech v zamykatelné skříni umístěné v zamykatelné kanceláři. Automatizovaně
vedené údaje jsou uloženy na harddisku počítače personalistky, který je chráněn heslem.

