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Zpracování osobních údajů 
v Š-servis Praha, s.r.o. 

 

Š-servis Praha, s.r.o., se sídlem Ondříčkova 48, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 25734814 vedený u 
Městského soudu v Praze, oddíl C spisová značka 65445 (dále jen "Š-servis Praha"), usiluje o 
dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (viz Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“). Tato informace 
vychází z vnitřních směrnic a firemní politiky společnosti Š-SERVIS PRAHA. Jsou v ní zachyceny 
principy, podle kterých Š-SERVIS PRAHA zpracovává osobní údaje svých klientů, dodavatelů, 
zaměstnanců a dalších osob (dále jen „subjekt údajů“), a přístup společnosti Š-SERVIS PRAHA ke 
zpracování a ochraně osobních údajů. 

 
 

1. VSTUPNÍ INFORMACE 
 

1.1. Společnost Š-SERVIS PRAHA je pro účely zpracování osobních údajů zpracovatelem a 
v některých případech také správcem, jenž stanovil účely a prostředky zpracování. 

 

1.2. Společnost Š-SERVIS PRAHA zpracovává osobní údaje zpracovávaných subjektů            
v rámci svojí činnosti zpracování mezd. Pro zajištění provozu zpracovává společnost   
Š-SERVIS PRAHA osobní údaje dodavatelů v rámci smluvních vztahů a vedení 
účetnictví, a dále osobní údaje zaměstnanců související s jejich pracovním poměrem. 

 
1.3. Společnost Š-SERVIS PRAHA ode dne 25. 5. 2018 zpracovává osobní údaje subjektů 

údajů v souladu s „GDPR“) a na základě zákonů pro zpracování mezd a platů. 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.  

 

1.4. Subjekt osobních údajů neposkytuje své osobní údaje pro společnost Š-SERVIS PRAHA 
přímo, ale v závislosti na účelu jejich zpracování. Většinou se tak děje prostřednictvím 
správce, se kterým je uzavřena Smlouva na zpracování mezd a Smlouva o zpracování 
osobních údajů. Údaje jsou použity pro: 

 pro splnění právní povinnosti zákazníků, pro které společnosti Š-SERVIS PRAHA 
zpracovává mzdy; 

 pro účely oprávněných zájmů zákazníků, pro které společnost Š-SERVIS PRAHA 
zpracovává mzdy; 

 pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a společnosti, pro které Š-SERVIS 
PRAHA zpracovává mzdy; 

 se souhlasem subjektu údajů ke zpracováním jeho osobních údajů. 
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1.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů je subjektem osobních údajů udělován 
správci v případě, kdy nelze pro účel zpracování použít jiný právní titul, zejména v 
případě zásahu do soukromí subjektu. Společnost Š-SERVIS PRAHA přijímá souhlas 
subjektu údajů jako svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, 
kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke 
zpracování svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli 
odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předcházejícího zpracování 
osobních údajů subjektu, vycházejícího z jím dříve uděleného souhlasu. Před 
udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být 
stejně snadné jako jej poskytnout. 

 
1.6. Neudělení případného souhlasu nebo jeho odvolání, nemá žádné důsledky na 

uzavřený smluvní vztah se společností Š-SERVIS PRAHA ani na využívání jejích služeb, 
pro které není tento souhlas potřebný. 

 

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 

2.1. Osobní údaje subjektů osobních údajů musí být shromažďovány pouze pro určité, 
výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, 
který je s těmito účely neslučitelný. O účelu zpracování je subjekt osobních údajů 
transparentně informován. 

 

2.2. Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány společností Š-SERVIS PRAHA v rámci:  

 zpracování mezd pro zákazníky společnosti Š-SERVIS PRAHA 

 uzavírání smlouvy se zákazníkem, 

 plnění práv a povinností pro zákazníky společnosti Š-SERVIS PRAHA, vyplývající 
ze smluvního vztahu, 

 plnění povinností společnosti Š-SERVIS PRAHA vyplývající z právních předpisů, 

 ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti Š-SERVIS PRAHA, 

 zpracování údajů subjektů údajů pro jiné správce na základě smlouvy, 

 oslovení zájemců o služby a další nabízení obchodu a služeb zákazníkovi, 

 vedení vlastní personální a mzdové agendy zaměstnanců, 

 běžná režijní agenda – nákup materiálu a služeb, 

 obecná komunikace mailovým systémem, 

 evidence a archivace. 
 

 

3. KATEGORIE ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

3.1 Š-SERVIS PRAHA shromažďuje, zpracovává a uchovává následující kategorie osobních 
údajů subjektů: 
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3.1.1 adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, datum 

narození, rodné číslo, bydliště, a další údaje potřebné pro zpracování mezd, 
3.1.2 popisné osobní údaje – zejména údaje subjektu vztahující se k řešené agendě, 

smluvnímu vztahu, transakční údaje, využívání produktů a služeb, 
3.1.3 zvláštní kategorie osobních údajů, zejména údaje týkající se rozsudků v 

trestních ve věcech a trestných činů, a to pouze v případech, kdy by to 
společnosti Š-SERVIS PRAHA ukládali příslušné právní předpisy, 

 

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA JEJICH ULOŽENÍ  
 

4.1 Společnosti Š-SERVIS PRAHA zpracovává osobní údaje subjektu manuálně či 
automatizovaným způsobem a zabezpečeně je uchovává v listinné či elektronické 
podobě. V návaznosti na účel zpracování jsou osobní údaje subjektu vedeny v 
programech na zpracování mezd společnosti Š-SERVIS PRAHA, v evidencích účetního 
programu. 

 
4.2 Společnost Š-SERVIS PRAHA při zpracování osobních údajů neuplatňuje 

automatizované rozhodování s využitím výhradně automatických prostředků 
(aplikace, software, algoritmy apod.), ani profilování, při kterém dochází k 
automatizovanému zpracování údajů za účelem zhodnocení určitých osobních 
aspektů člověka (pracovní výkony, ekonomická situace, zdraví, chování, preference 
nebo sledování polohy). 

 
4.3 Společnost Š-SERVIS PRAHA uchovává dokumenty obsahující osobní údaje po dobu 

nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po 
dobu, po kterou je povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních 
předpisů. Tyto doby jsou stanoveny skartačním řádem. O době uchování svých 
osobních údajů v návaznosti na účel zpracování je subjekt osobních údajů 
transparentně informován. 

 
 

5. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

5.1 Společnost Š-SERVIS PRAHA může získané osobní údaje subjektu, včetně zvláštních 
kategorií údajů, předat třetí osobě jen na základě zákonného titulu, zejména pro 
splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu. O jednotlivých příjemcích svých 
osobních údajů je subjekt transparentně informován. 

 
5.2 Se souhlasem subjektu, resp. v případě, že účinně nevznese námitku po obdržení 

oznámení, mohou být jeho osobní údaje předány i dalším subjektům. 
 
5.3 Ve specifických případech činností zpracování (např. úložiště dat) pověří společnost   

Š-SERVIS PRAHA zpracováním zpracovatele, který poskytuje dostatečné záruky,  
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zejména pokud jde o odborné znalosti, spolehlivost a bezpečnost zpracování. 
Provádění zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou, která zavazuje zpracovatele 
vůči Š-SERVIS PRAHA s přihlédnutím ke konkrétním úkolům a povinnosti zpracovatele 
v souvislosti se zpracováním.  

 
 

6. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

6.1 Subjekt údajů na základě žádosti obdrží od společnosti Š-SERVIS PRAHA veškeré 
zákonem stanovené informace o zpracování jeho údajů, a to stručným, 
srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých 
jazykových prostředků. 

 
6.1.1 zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda 

údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů. 
 

6.2 Společnost Š-SERVIS PRAHA nebude v případě získání osobních údajů od někoho 
jiného, než je subjekt údajů, uplatňovat informační povinnost, pokud je získávání 
nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právním předpisem, který se na společnost    
Š-SERVIS PRAHA vztahuje a v němž jsou stanovena vhodná opatření na ochranu 
oprávněných zájmů subjektu údajů. 

 
6.3 Subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že společnost Š-SERVIS PRAHA 

jako správce nebo jiná osoba, která pro společnost zpracovává osobní údaje, provádí 
zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR, může požádat o vysvětlení nebo 
požadovat, aby společnost Š-SERVIS PRAHA nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý 
stav. Nevyhoví-li společnost Š-SERVIS PRAHA nebo příslušný zpracovatel žádosti, 
může se subjekt osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž 
právo subjektu obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů tím není 
dotčeno. 

 
6.4 Subjekt osobních údajů má tato další práva: 

 
6.4.1 získat od společnosti Š-SERVIS PRAHA, jsou-li pro to splněny podmínky, 

informace o zpracování jeho osobních údajů (informace o totožnosti a 
kontaktní údaje Š-SERVIS PRAHA, a dále zejména účely zpracování, pro které 
jsou osobní údaje určeny, právní základ pro zpracování, případné příjemce nebo 
kategorie příjemců osobních údajů a další informace, nezbytné pro zajištění 
transparentního a korektního zpracování jeho osobních údajů); 

6.4.2 získat od společnosti Š-SERVIS PRAHA přístup k osobním údajům, tj. získat od 
společnosti Š-SERVIS PRAHA potvrzení o tom, zda zpracovává osobní údaje,  
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které se subjektu týkají, a je-li tomu tak, má subjekt osobních údajů právo získat 
přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu; 

6.4.3 na opravu svých nesprávných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných 
osobních údajů; 

6.4.4 na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. 
pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se 
jinak zpracovávaly, nebo např. pokud subjekt odvolá svůj souhlas, na jehož 
základě byly osobní údaje zpracovány; 

6.4.5 na omezení zpracování osobních údajů ze strany společnosti Š-SERVIS PRAHA, 
jsou-li splněny zákonné podmínky; 

6.4.6 na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se jej týkají a které 
společnost Š-SERVIS PRAHA poskytla, a to v strukturovaném, běžně používaném 
a strojově čitelném formátu; 

6.4.7 vznést kdykoli námitku z důvodů jeho konkrétní situace proti zpracování 
osobních údajů, které se jej týkají; 

6.4.8 nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, vč. 
profilování, neudělí-li k tomu subjekt souhlas, kromě případů, kdy 
automatizované zpracování ukládá právní předpis; 

6.4.9 podat stížnost dozorovému úřadu. 
 

6.5 Společnost Š-SERVIS PRAHA je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při 
podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci. 
Osobní identifikací se rozumí osobní identifikací na místě, dokument nebo email 
podepsaný kvalifikovaným osobním certifikátem vydaného státem akreditovanou 
certifikační autoritou, případně může být žádost podána datovou schránkou. 

 
6.6 Společnost Š-SERVIS PRAHA je oprávněna v případech, jsou-li žádosti podané 

subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, 
požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů přiměřenou 
úhradu, které nepřevyšují náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných 
důvodů lze i žádosti odmítnout.  

 
 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

  Subjekt osobních údajů může potřebné informace ke zpracování svých osobních údajů 
získat buď osobně, nebo na telefonní lince Š-SERVIS PRAHA + 420 777 20-50-20, případně 
prostřednictvím e-mailu podatelna@mzda.eu 
 
 
 


