
  

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Š-servis Praha, s.r.o. Telefon,e-mail, web: Banka: 
Ondříčkova 48, 130 00  Praha 3, ČR T:  + 420 777 20-51-20 FIO banka, a.s. 
IČ: 25734814, DIČ: CZ25734814 podatelna@mzda.eu číslo účtu: 
odd.C 65445 u Měst. soudu v Praze www.zpracovanímezd.cz 52900529/2010 

Informace ke zpracování osobních údajů 
ve společnosti  Š-servis Praha, s.r.o. 

 

Společnost Š-servis Praha, s.r.o., se sídlem Ondříčkova 48, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 25734814 
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C spisová značka 65445 (dále jen "Š-servis Praha"), je 
pro účely zpracování osobních údajů ve většině případů zpracovatelem a někdy i správcem 
osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů prostřednictvím svého zaměstnavatele 
poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v 
souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze ty kategorie Vašich 
osobních údajů popsané dále a  které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu zpracování 
mezd. Informace o způsobu nakládání s Vašimi údaji se více dozvíte v dokumentu „Zpracování 
osobních údajů“ V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete na 
nás obracet prostřednictvím telefonní linky + 420 777 20-51-20, případně prostřednictvím 
emailu podatelna@mzda.eu 

 

1. Zákonnost zpracování 

 
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR na základě Smlouvy o zpracování mezd. 
Jedná se o naplnění článku 6 GDPR, který stanoví, že zpracování je zákonné, pokud je splněna 
alespoň jedna z podmínek článku 6 GDPR. Zpracováním mezd plníme nejméně dvě z těchto 
podmínek. První z nich je bod 1 b  - zpracování je nezbytné pro naplnění smlouvy, druhou pak 
bod 1 c – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti.  
 
Vlastní zpracování mezd je poměrně náročnou činností, které je upraveno množstvím zákonů a 
dalších předpisů. Jedná se zejména o tyto zákony: 262/2006 Sb. zákoník práce, 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, 586/1992 Sb. zákon o daních z příjmů, 187/2006 Sb. zákon o nemocenském 
pojištění, 589/1992 Sb. zákon o pojistném na sociální zabezpečení, 592/1992 Sb. zákon o 
pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 155/1995 Sb. zákon o důchodovém pojištění. Všechny 
zákony ve znění pozdějších předpisů a novel.  
 

2. Účel zpracování osobních údajů 

 
Vaše osobní údaje shromažďujeme v oprávněném zájmu zpracování mezd pro Vašeho 
zaměstnavatele, podle podmínek, na kterých jsme se s ním dohodli ve Smlouvě o zpracování 
mezd. Konkretizace ochrany osobních údajů je popsána ve Smlouvě o zpracování osobních 
údajů, která vstoupila v platnost současně s platností GDPR. 
 
Bez osobních údajů poskytnutých pro účely zpracování bychom vaše mzdy vůbec nemohli 
zpracovat a Váš zaměstnavatel by nemohl plnit povinnosti výplaty mezd vůči vaší osobě. 
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3. Jaké údaje potřebujeme 

 
Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující kategorie osobních údajů: 

 Identifikační a adresní osobní údaje – jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum a 
místo narození, občanství, při uplatnění slev na děti i jejich údaje;  

 Mzdové údaje – začátek a případný konec pracovního poměru, druh pracovního 
poměru, způsob odměňování a podklady pro výpočet mzdy; 

 Ostatní údaje - nejvyšší dosažené vzdělání, obor vzdělání, číslo účtu, zdravotní 
pojišťovna.  

 
Pokud tak stanoví právní předpisy, může být rozsah požadovaných údajů i širší. To se týká i 
situací při poskytování vybraných slev nebo při výpočtu ročního zúčtování. 
 

4. Ochrana osobních údajů 
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá částečně 
manuálně v programech na zpracování mezd. Systémy jsou důsledně zálohovány a z hlediska 
ochrany zajištění osobních údajů je ochrana těchto údajů svěřena profesionálům. Podléhají 
fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené 
bezpečnostní mechanismy zahrnující organizační technická, i personální opatření. Vaše osobní 
údaje poskytnuté pro účely zpracování mezd jsou využity pouze k tomuto účelu. Všechny osobní 
údaje zpracovávané naší společností se zpracovávají na pracovištích v České republice. 
 
Vaše osobní údaje zpracováváme pro správce osobních údajů, který je Vaším zaměstnavatelem 
a nepředáváme je žádné jiné firmě v České republice a ani v zahraničí. Osobní údaje mohou 
získávat pouze orgány veřejné moci a to jen v souladu s právními předpisy (jsou to například 
ČSSZ, zdravotní pojišťovny finanční úřad …). Žádné další třetí osoby k Vašim osobním údajům 
nemají přístup. 
 

5. Doba uchování osobních údajů 
 
V souladu s právními požadavky a naším Skartačním řádem uchováváme dokumenty obsahující 
Vaše osobní údaje po dobu stanovenou zvláštními předpisy. Možná vás překvapí, že se nejedná 
o doby nikterak krátké.  U stejnopisů evidenčních listů jsou to např. 3 roky, mzdové lístky 5 let. 
Záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti 6 
let, dokumenty k dani ze mzdy 10 let a mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných 
ro účely důchodového pojištění dokonce 30 let. Detailní přehled skartačních lhůt najdete 
v našem Skartačním řádu.  
Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující vaše osobní údaje na všech nosičích 
nevratně odstraněny. 
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6. Vaše práva 
 
Kdokoli, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých 
osobních údajů a přístup k nim.  Společnost Š-SERVIS PRAHA je oprávněna v případech, jsou-li 
žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se 
žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů 
přiměřenou úhradu, která nepřevyšuje náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. Ze 
stejných důvodů lze i žádost odmítnout. 
 
V případě, že se domníváte nebo zjistíte, že je zpracování mezd prováděno v rozporu s 
ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, nebo že 
jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, máte možnost 
požádat o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. Můžete 
požadovat opravu, omezení nebo výmaz vašich osobních údajů (pokud se nejedná o zpracování 
na základě zákona). V určených případech zpracování osobních údajů máte rovněž možnost 
uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování. V těchto případech, pokud tomu nebrání 
jiný zákonný titul, příslušnou operaci zpracování ukončíme.  Přesto si dovolíme na okraj 
poznamenat, že naším společným zájmem je mít přesné údaje, a jen v takovém množství, které 
postačí k naplnění cíle zpracování mezd, tak aby Vaše mzda mohla být zpracována vždy správně 
a včas. 
 
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím stanovených komunikačních kanálů. Po 
předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými 
zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě. 
 
V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše 
osobní údaje, kontaktujte, prosím, pracovníky společnosti Š-SERVIS PRAHA buď telefonicky, na 
čísle +420 777 20-51-20, případně prostřednictvím e-mailu podatelna@ mzda.eu nebo písemně 
na adresu společnosti Š-SERVIS PRAHA, Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3. Váš podnět bude 
předán odpovědnému zaměstnanci naší společnosti, který se jím bude zabývat a bude s Vámi 
spolupracovat při jeho vyřešení.  
 

V Praze dne 25. května 2018 
 
 
 
 
 


