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Definice 

„Deloitte“ označuje jednu či více členských firem Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

(„DTTL“), a představuje globální síť členských firem a jejich spřízněných subjektů (dále jen 

"organizace Deloitte"). DTTL (dále jen "Deloitte Global") a každá z jejích členských firem a 

spřízněných subjektů jsou právně oddělené a nezávislé subjekty, které se nemohou 

vzájemně zavazovat nebo zavazovat ve vztahu ke třetím stranám. 

DTTL a každá členská firma DTTL a spřízněný subjekt odpovídá pouze za svá vlastní jednání 

a opomenutí. DTTL služby klientům neposkytuje. Další informace naleznete 

www.deloitte.com/about. 

„Deloitte Central Europe“ („Deloitte CE“) je regionálním sdružením subjektů zastřešených 

společností Deloitte Central Europe Holdings Limited, členskou firmou Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Služby jsou poskytovány dceřinými a přidruženými 

firmami Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými 

právními subjekty. 

„Správce“ („my“, „nám“ nebo „náš/naše“) označuje správce nebo správce osobních údajů, 

který stanoví účely zpracování osobních údajů (jak je dále definován Právními předpisy v 

oblasti ochrany osobních údajů). 

„Zpracovatel“ označuje zpracovatele údajů nebo zpracovatele, který zpracovává osobní 

údaje jménem správce (jak je definován Právními předpisy v oblasti ochrany osobních 

údajů). 

„Právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů“ označují následující právní předpisy v 

rozsahu, v jakém se v příslušném okamžiku aplikují: (a) vnitrostátní právní předpisy 

implementující Směrnici 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i Směrnici 2002/58/ES o soukromí 

a elektronických komunikacích; (b) Nařízení GDPR a (c) jakékoliv další vnitrostátní právní 

předpisy týkající se ochrany osobních údajů. 

„Nařízení GDPR“ označuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/697).  

„Osobní údaje“ označují veškeré osobní údaje (informace vztahující se k identifikované 

nebo identifikovatelné fyzické osobě, tj. subjektu údajů), které jsou zpracovávány 

v rámci poskytování Služeb či v souvislosti s poskytováním služeb našim klientům nebo 

v souvislosti se smluvními vztahy s našimi dodavateli, smluvními partnery nebo 

subdodavateli nebo je-li to potřebné pro činnosti, kter= jsou součástí našich standardních 

obchodních postupů.  

http://www.deloitte.com/about


 

 

„Zpracování“ znamená jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji (manuální 

nebo automatizované), jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, 

uložení, použití, zpřístupnění, omezení, výmaz nebo zničení (jak je dále definováno 

Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). 

„Příjemce“ označuje fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo 

jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje poskytnuty (jak je dále definován Právními předpisy 

v oblasti ochrany osobních údajů).  

Shrnutí 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování Vašich osobních 

údajů („osobní údaje”) naší společností a vysvětluje: 

 jaké osobní údaje o Vás zpracováváme  

 proč (pro jaké účely) zpracováváme Vaše osobní údaje (včetně zákonných důvodů 

pro zpracování Vašich údajů); 

 jak a kde zpracováváme Vaše osobní údaje (kam přenášíme Vaše osobní údaje a 

s kým je sdílíme); 

 jaká jsou Vaše práva. 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od data uvedeného v hlavičce tohoto 

dokumentu. Toto Prohlášení může býz průběžně upravováno nebo doplněno, z toho 

důvodu Vás žádáme, abyste si pravidelně ověřovali, zda nedošlo ke změnám. 

Jaké osobní údaje zpracováváme 

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, které získáme od Vašeho 

zaměstnavatele nebo smluvního partnera, poradce či třetí strany, jež výslovně učiníte 

veřejně dostupnými nebo jsou veřejně dostupné jiným způsobem (např. online media). 

Tyto osobní údaje mohou zahrnovat: 

 Vaše jméno, příjmení a pohlaví; 

 Vaše pracovní zařazení (pracovní pozici) a obecné kontaktní údaje (pracovní nebo 

domácí adresu, osobní nebo pracovní emailovou adresu a telefonní číslo); 

 historii a podrobnosti o Vašich obchodních kontaktech s Deloitte; 

 číslo Vašeho bankovního účtu (v případě, že náš klient/smluvní partner/dodavatel 

nebo subdodavatel je fyzická osoba); 

 IP adresu; 

 Vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s výkonem Vašich práv v souladu s tímto 

Prohlášením o ochraně osobních údajů; 

 záběry CCTV a další informace, které shromažďujeme, když vstoupíte do našich 

prostor (konkrétní a upravené informace o tomto zpracování osobních údajů jsou 

dostupné v příslušném objektu Deloitte CE, pokud je to relevantní – záběry CCTV 

mohou být rovněž zpracovávány majitelem budovy nebo oprávněnou třetí stranou). 

Pro účely uvedené níže neshromažďujeme ani nezpracováváme žádné ‘citlivé osobní 

údaje’ nebo ‘zvláštní kategorie’ osobních údajů, jak jsou definovány v Právních 

předpisech v oblasti ochrany osobních údajů. Další typy a kategorie Vašich osobních 



 

 

údajů, které jsou zpracovávány přímo pro účely poskytování našich služeb, jsou popsány 

v Prohlášení Společností skupiny Deloitte CE o ochraně osobních údajůpři poskytování 

služeb v postavení správců osobních údajů a Prohlášení Společností skupiny Deloitte CE 

při poskytování služeb v postavení zpracovatelů osobních údajů. 

Účely zpracování Vašich osobních údajů („Účely“) 

 soulad s platnými právními, regulatorními nebo profesními požadavky (předpisy proti 

praní špinavých peněz); 

 vyřizování požadavků kompetentních orgánů a komunikace s nimi; 

 obecná smluvní administrativa, finanční účetnictví (fakturace) a statistika; 

 vnitřní analýza souladu s právními a jinými předpisy a rizik (včetně šetření 

bezpečnostních incidentů a jejich prevence); 

 ochrana našich práv a oprávněných zájmů; 

 obecný účel administrace vztahů s klienty, dodavateli, smluvními partnery a 

subdodavateli (včetně zpětné vazby a stížností, jakož i posouzení a rozvoj 

obchodních příležitostí); 

 využití vnitřích nebo hostovaných (cloudových) IT systémů, služeb a aplikací (pro 

účely komunikace, sdílení údajů a archivace). 

Upozorňujeme, že toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nezahrnuje informace o 

zpracování osobních údajů pro účely marketingu, přímého zasílání obchodních sdělení 

emailem a náboru zaměstnanců. Zpracování osobních údajů pro tyto účely je popsáno ve 

zvláštních prohlášeních o ochraně osobních údajů, které mohou být součástí Vašeho 

souhlasu s takovým zpracováním osobních údajů (v případech, kdy je to relevantní). 

Vaše osobní údaje nezpracováváme pro účely přímého zasílání obchodních sdělení 

emailem a marketingu bez Vašeho výslovného souhlasu, jsme však oprávněni požádat 

Vás o takový souhlas v průběhu zpracování osobních údajů pro výše popsané Účely. 

Právní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů: 

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případě, kdy je zpracování osobních údajů 

nezbytné 

 

 za účelem administrace smlouvy, kterou jsme uzavřeli s Vámi osobně nebo 

k uskutečnění kroků vedoucích k uzavření smlouvy s Vámi; 

 

 za účelem splnění zákonné povinnosti, kterou nám zákon ukládá; 

 pro účely našich oprávněných zájmů, kterými mohou být: 

-  uzavření a plnění smlouvy s našimi dodavateli, smluvními partnery a 

subdodavateli, 

- ochrana našich obchodních zájmů (včetně uskutečňování našich procesů 

posouzování rizik a kvality), 

- za účelem zajištění, že stížnosti nebo požadavky, které jsme obdrželi, jsou řádně 

vyřizovány. 

 

Uchovávání Vašich osobních údajů  

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od poskytnutí služby našemu 

klientovi nebo po dobu 10 let od skončení našich smluvních vztahů s našimi dodavateli, 



 

 

smluvními partnery nebo subdodavateli nebo jak je vyžadováno platnými právními a 

jinými předpisy nebo pro účely oprávěných zájmů Deloitte. 

 

Správce osobních údajů  

V kontextu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je správcem údajů subjekt 

Deloitte CE, který je stranou smlouvy s klientem, dodavatelem, smluvním partnerem 

nebo subdodavatelem. 

 

Sdílení a přenos Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty/přeneseny na a zpracovávány pro Účely 

následujícími příjemci: 

 

Seznam Společností skupiny Deloitte najdete zde. Pokud je to relevantní, Vaše osobní 

údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu povoleném pro Účely a v souladu s Právními 

předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Každý z příjemců bude odpovědný za zajištění 

odpovídající ochrany Vašich osobních údajů, poskytování informací o zpracování Vašich 

osobních údajů a získání dalších souhlasů, pokud budou vyžadovány. V případě, že Vaše 

osobní údaje budou přenášeny do zahraničí (včetně území mimo Evropskou Unii), pak se 

takový převod uskuteční pouze v případě, že povinnosti stanovené pro takové přenosy 

Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů budou splněny.   

Zpracovatelé 

Naši schválení dodavatelé administrativních služeb a služeb IT: 

Adastra s.r.o., Karolínská 654/2, 186 00, Praha 5, Česká republika  

con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, Česká republika  

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 

84.C., 1068 Budapešť, Maďarsko 

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, 

Polsko 

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2, 

Česká republika 

Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2, Česká republika  

Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londýn, 

Velká Británie 

Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9, Česká republika 

MobileXpense, Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussels, Belgie 

Mobitouch sp. z o.o., Litewska 10/1, 35-302 Rzeszow, Polsko 

Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Praha 5, Česká republika 

SI- Consulting sp. z o.o.- ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Wrocław, 

Polsko 

Uniwise s.r.o., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika 

Wookie.apps s.r.o., Josefa Kočího 1556, 153 00 Radotín, Česká republika 
  

Zpracovatelé se sídlem mimo Evropskou Unii (všichni zpracovatelé údajů se sídlem 

mimo EU s námi uzavřeli standardní smluvní doložky schválené EU zajišťující odpovídající 

úroveň ochrany Osobních údajů vyžadovanou Právními předpisy v oblasti ochrany 

osobních údajů). 

Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, 

Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, 

Telangana, Indie 

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 

0015, USA  

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html


 

 

Jejich přístupová práva jsou přísně omezena v  rozsahu nezbytném pro technické a 

administrativní služby a služby asistenční podpory. 

Bezpečnost zpracování 

My a naši zpracovatelé osobních údajů jsme zavedli technologické, fyzické, 

administrativní a procedurální záruky, přičemž všechny tyto záruky jsou v souladu se 

standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, 

integrity či dostupnosti všech zpracovávaných osobních údajů; zabránění neoprávněnému 

užití osobních údajů, neoprávněnému přístupu k osobním údajům či porušení zabezpečení 

osobních údajů (bezpečnostní incident) v souladu s pokyny a interními postupy Deloitte 

CE, jakož i příslušnými Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Deloitte CE je 

držitelem certifikace ISO 27001 – široce uznávaný globální standard managementu 

bezpečnosti informací. 

Vaše práva 

Máte právo: 

 požadovat přístup k Vašim osobním údajům (a požadovat kopii osobních údajů, které 

zpracováváme), 

 požadovat, abychom aktualizovali či opravili Vaše osobní údaje (právo na opravu), 

  požadovat, bychom vymazaliVaše osobní údaje (v případech, kdy je to možné), 

nebo 

 požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 

Můžete vznést námitky proti zpracování (v určitých případech specifikovaných nařízením 

GDPR) jakož i vykonat své právo na přenostitelnost údajů (obdržet kopii osobních údajů, 

které jste nám poskytli ve strukturovaném strojově čitelném formátu a požadovat, 

abychom přenesli osobní údaje na jiného příjemce údajů). 

Veškerá zde uvedená práva můžete vymáhat zasláním emailu na adresu: 

infocz@deloittece.com nebo písemného onámení na adresu: Deloitte, Italská 

2581/67, 120 00 Praha 2, Česká republika. 

Výše uvedené kontakty můžete rovněž použít pro jakékoliv dotazy týkající se zpracování 

Vašich osobních údajů včetně bezpečnostních opatření při přenosu údajů mimo území 

Evropské unie. 

Máte rovněž právo podat stížnost u místního dozorového orgánu pro ochranu osobních 

údajů ve státě, kde máte trvalé bydliště, pokud se domníváte, že zpracování Vašich 

osobních údajů porušuje nařízení GDPR. 

  

mailto:CEprivacy@deloittece.com


 

 

Zvláštní prohlášení Deloitte Central 
Europe o ochraně osobních údajů  

Subjekty Deloitte Central Europe poskytující 
služby jako správci osobních údajů 
 

Vztahuje se na následující druhy služby: Audit, Daňové poradenství, Globální 

pracovně-právní služby, Právní poradenství, Rizikové poradenství, Finanční 

poradenství, Konzulting. 

 

Jaké osobní údaje zpracováváme 

Jako správce zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, včetně osobních údajů 

o vašich rodinných příslušnících a závislých osobách, je-li to nezbytné vzhledem k povaze 

poskytované služby, nebo osobní údaje, které získáme od Vašeho zaměstnavatele nebo 

smluvního partnera, poradce nebo třetí strany pod podmínkou, že tyto údaje byly získány 

zákonnou cestou. 

 

V závislosti na daném typu služeb mohou tyto osobní údaje zahrnovat: 

 Vaše jméno, příjmení a pohlaví, datum narození, podrobnosti Vašeho občanského 

průkazu či cestovního pasu, daňové identifikační číslo (DIČ), rodné číslo, jiné 

identifikační údaje sociálního zabezpečení a pojištění, 

 Vaše pracovní zařazení (pracovní pozici) a obecné kontaktní údaje (pracovní nebo 

domácí adresu, osobní nebo pracovní emailovou adresu a telefonní číslo, doklady o 

vzdělání), 

 další údaje nezbytné pro poskytování určitého typu služby Vašemu smluvnímu 

partnerovi nebo zaměstnavateli (rodinný stav, počet dětí, informace o rodinných 

příslušnících, jejich jména, příjmení, data narození, dle potřeby), 

 finanční údaje (včetně údajů o bankovním účtu, úvěrové historii, pracovním příjmu a 

příjmu/zisků z osobních investic), 

 údaje týkající se Vašeho vztahu s naším klientem (zakoupené zboží nebo služby). 

Účely zpracování Vašich osobních údajů („Účely“) 

 

poskytování služeb Vám osobně nebo našim klientům (Vašemu zaměstnavateli, nebo 

smluvnímu partnerovi), jak je dohodnuto v příslušné smlouvě 

Nástroje zpracování 

Pro některé typy služeb jsou ke zpracování osobních údajů využívány zvláštní nástroje 

 

Právní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů 

 plnění smlouvy, jejíž stranou jste, nebo pokud nejste přímo stranou smlouvy, pak 

 náš oprávněný zájem poskytovat služby Vašemu zaměstnavateli nebo smluvnímu 

partnerovi na základě smlouvy, nebo 



 

 

 zajištění souladu se zákonnými povinnostmi, které nám zákon ukládápři poskytování 

služeb Vaší osobě nebo Vašemu zaměstnavateli/smluvnímu partnerovi (tzn. platné 

právní předpisy (pokud existují) upravující poskytované služby výslovně stanoví, že 

při poskytování služeb zpracováváme Vaše osobní jako správce osobních údajů). 

Poskytnutí a zpracovávání Vašich osobních údajů (včetně použití určitých 

nástrojů ke zpracovávání osobních údajů, jak je uvedeno výše) je nezbytné pro 

Účely. 

Uchovávání Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od poskytnutí služeb Vaší osobě 

nebo našim klientům nebo jak je vyžadováno platnými právními a jinými předpisy nebo 

pro účely oprávněných zájmů Deloitte. 

 

Sdílení a přenos Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty/přeneseny na a zpracovány pro Účely 

následujícími příjemci: 

Příjemci 

Seznam Společností skupiny Deloitte najdete zde. Pokud je to relevantní, Vaše osobní 

údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu povoleném pro Účely a v souladu s Právními 

předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Každý z příjemců bude odpovědný za zajištění 

odpovídající ochrany Vašich osobních údajů, poskytování informací o zpracování Vašich 

osobních údajů a získání dalších souhlasů, pokud budou vyžadovány. V případě, že Vaše 

osobní údaje budou přenášeny do zahraničí (včetně území mimo Evropskou Unii), pak se 

takový převod uskuteční pouze v případě, že povinnosti stanovené pro takové přenosy 

Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů budou splněny.   

Zpracovatelé 

Naši subdodavatelé (schválení klientem ve smlouvě nebo jinak) a naši schválení 

dodavatelé administrativních služeb a služeb IT: 

Zpracovatelé se sídlem v EU  

 

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 

84.C., 1068 Budapešť, Maďarsko 

Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, 

Polsko 

Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2, 

Česká republika 

Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2, Česká republika  

Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londýn, 

Velká Británie 

Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Praha 9, Česká republika 

Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Praha 5, Česká republika 

SI- Consulting sp. z o.o. - ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Wrocław, 

Polsko 

 

Auditní služby: Deloitte Group Support Centre BV, soukromá společnost 

s ručením omezeným založená v Nizozemí, Gustav Mahlerlaan, 2970 Amsterdam, 

Nizozemí 

Za účelem zajištění řádné administrativní, technické a provozní podpory jsme rovněž 

oprávněni navázat smluvní spolupráci s lokálními poskytovateli služeb (v zemích, ve 

kterých působíme), kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje jako zpracovatelé 

osobních údajů. Tito lokální poskytovatelé služeb jsou našimi prověřenými partnery 

poskytujícími především lokální archivační, kurýrní a překladatelské služby, podporu 

http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html


 

 

v oblasti IT nebo reprografické služby. Jakýkoliv takový poskytovatel lokální služby bude 

mít před poskytováním služeb s Deloitte uzavřenu dohodu o zpracování osobních údajů 

v souladu s Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Na základě Vaší přímé 

žádosti, Vám můžeme poskytnout úplný seznam všech zpracovatelů osobních údajů. 

Zpracovatelé se sídlem mimo Evropskou Unii 

Jelikož zpracování osobních údajů může zahrnovat přenos osobních údajů mimo 

Evropskou Unii (EU), všichni níže uvedení zpracovatelé údajů uzavřeli s cílem zajistit 

odpovídající úroveň ochrany Osobních údajů vyžadovanou Právními předpisy v oblasti 

ochrany osobních údajů standardní smluvní doložky schválené EU se společností skupiny 

Deloitte poskytující služby na základě Smlouvy.  

Daňové/Globální pracovně-právní služby: Deloitte Support Services India 

Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor, Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-

Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana, Indie 

Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA (vlastník a 

správce nástroje GA Organizer Tool) 

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 

0015, USA  

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA 

Jejich přístupová práva jsou přísně omezena v  rozsahu nezbytném pro technické a 

administrativní služby a služby asistenční podpory. 

Nástroje zpracování  

Při poskytování určitého typu služeb jsou pro zpracování Vašich osobních údajů použity 

zvláštní nástroje – více informací o zpracování Vašich osobních údajů najdete na níže 

uvedených odkazech.  

 

Globální pracovně-právní služby:  

GA Organizer Tool 

 

Auditní služby:  

Deloitte Connect 

Deloitte iCount  

Deloitte iConfirm 
 

 

Bezpečnost zpracování 

Společnost Deloitte a její zpracovatelé osobních údajů zavedli technologické, fyzické, 

administrativní a procesní záruky, přičemž všechny tyto záruky jsou v souladu se 

standardy přijatými v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, 

integrity či dostupnosti všech zpracovávaných osobních údajů; zabránění neoprávněnému 

užití osobních údajů, neoprávněnému přístupu k osobním údajům či porušení zabezpečení 

osobních údajů.  

 

Vaše práva 

Viz Deloitte Central Europe Privacy Statement. 

  

https://app3.gadeloitte.com/IASTCPortal/dko/main.aspx#LOGIN
https://deloitteconnect.deloitte.com/
https://inventory.deloitte.com/
https://iconfirmema.deloitte.com/Login
https://iconfirmema.deloitte.com/Login
https://www2.deloitte.com/ce/en/legal/deloitte-ce-privacy-statement-for-clients.html


 

 

Zvláštní prohlášení Deloitte Central 
Europe o ochraně osobních údajů  

Subjekty Deloitte Central Europe poskytující 
služby jako zpracovatelé osobních údajů 
 

Vztahuje se na následující druhy služby: mzdové, imigrační, forenzní (jiné než 

poradenské), některé služby v oblasti IT poradenství 

Jaké osobní údaje zpracováváme 

Jako zpracovatelé zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete, včetněosobních 

údajů o vašich rodinných příslušnících a závislých osobách, je-li to nezbytné vzhledem 

k povaze poskytované služby, nebo osobní údaje, které získáme od Vašeho 

zaměstnavatele nebo smluvního partnera, poradce nebo třetí strany, jež výslovně učiníte 

veřejně dostupnými nebo jsou veřejně dostupné jiným způsobem (např. online media). 

Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:  

 Vaše jméno, příjmení a pohlaví, datum narození, podrobnosti Vašeho občanského 

průkazu či cestovního pasu, daňové identifikační číslo, rodné číslo či jiné identifikační 

údaje sociálního zabezpečení a pojištění, 

  

 Vaše pracovní zařazení (pracovní pozici) a obecné kontaktní údaje (pracovní nebo 

domácí adresu, osobní nebo pracovní emailovou adresu a telefonní číslo, doklady o 

dosaženém vzdělání,  

 další údaje nezbytné pro poskytování určitého typu služby Vašemu smluvnímu 

partnerovi nebo zaměstnavateli (rodinný stav, počet dětí, informace o rodinných 

příslušnících, jejich jména, příjmení, data narození, dle potřeby)  

 

 finanční údaje (včetně údajů o bankovním účtu, pracovním příjmu a příjmu/zisku 

z osobních investic),  

 

 údaje týkající se Vaší profesní činnosti, pracovní výkonnosti a hodnocení.  

 

Účely zpracování Vašich osobních údajů  

Poskytování služeb Vám osobně nebo našim klientům (Vašemu zaměstnavateli nebo 

smluvnímu partnerovi), jak je dohodnuto v příslušné smlouvě na základě pokynů správce 

(Vy, Váš zaměstnavatel nebo smluvní partner) 

Zpracování Vašich osobních údajů se provádí podle pokynů našich klientů – správců 

osobních údajů, kteří jsou zároveň odpovědní za poskytování informací o zpracování 

Vašich osobních údajů Vaší osobě, včetně informací o uplatnění Vašich práv – kontaktujte 

prosím přímo svého zaměstnavatele/smluvního parnera, pokud chcete:    

 požádat o přístup ke svým osobním údajům (a požádat o kopii osobních údajů, které 

se zpracovávají),  

 

 požádat o aktualizaci či opravu svých osobních údajů (právo na opravu), 

   

 požádat o vymazání svých osobních údajů (v případech, kdy je to možné) nebo   

 

 požádat o omezení zpracování.   


