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Společnost Fpt Czech s.r.o.  se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice (Praha 10), 108 00 Praha, Česká 

republika, IČO 033 470 52 (dále jen jako „Společnost“) jako Správce tímto v souladu se svou 

informační povinností ve smyslu článků 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu 

takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 

jen „Nařízení EÚ“) a Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a o změně a doplnění 

některých zákonů (dále jen „Zákon“) poskytuje subjektům údajů níže uvedené informace o 

zpracovávání osobních údajů subjektů údajů Správcem. Subjektem údajem se rozumí identifikovaná 

nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování.  

Společnost Fpt Czech s.r.o.  prostřednictvím politiky Integrovaného manažerského systému přijala 

okrem jiného i závazek Společnosti udržovat vysokou úroveň informační bezpečnosti včetně ochrany 

osobních údajů. Společnost má zaveden a udržuje systém managementu informační bezpečnosti v 

souladu s požadavky normy ISO/IEC 27001:2013 jako součást Integrovaného manažerského systému. 

Ve Společnosti se pravidelně provádí audit stavu informační bezpečnosti formou interních anebo 

externích auditů. Společnost má na systém managementu informační bezpečnosti certifikát ISO/IEC 

27001:2013 vydaný certifikačním orgánem SNR Certification SK&CZ s.r.o.  

1. Identifikační a kontaktní údaje Správce:  

Obchodní jméno: Fpt Czech s.r.o.  

Sídlo: Limuzská 3135/12 

Strašnice (Praha 10) 

108 00 Praha, Česká republika 

IČO: 033 470 52 

E-mailová adresa: svk.contact@fpt.sk 

Korespondenční adresa: Limuzská 3135/12,  

Strašnice (Praha 10),  

108 00 Praha, Česká republika 

Telefonní kontakt: +421 55 610 16 00 

Kontaktní email osoby zodpovědné za 

dohled nad ochranou osobních údajů:  
OsobneUdaje@fpt.sk 
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2. Účely a právní základy zpracováni osobních údajů  

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě zvláštních právních přepisů a účelů, které jsou 

stanoveny Správcem:  

Účel zpracování Právní základ zpracovatelské činnosti 
Kategorie subjektů 

údajů 
Kategorie 
příjemců 

Lhůta pro výmaz 
OÚ 

Plnění povinností 
zaměstnavatele 
souvisejících s 
pracovněprávním 
vztahem a obdobným 
vztahem 

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (příslušná pracovní smlouva nebo 
dohoda) 

zaměstnanci, 
manželé nebo 
manželky 
zaměstnanců, 
vyživované děti 
zaměstnanců, rodiče 
vyživovaných dětí 
zaměstnanců, blízké 
osoby, bývalí 
zaměstnanci 

Accace s.r.o., 
FPT SOFTWARE 
COMPANY 
LIMITED,  
FPT Slovakia, 
s.r.o. 

do 70 let věku 
nebo 50 let po 
ukončení 
pracovního 
poměru 

Mzdová politika 
zaměstnavatele 

zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění                                                                           
zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření 
zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření                                                            
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení                               
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu                                                         
zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření 
zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů                                                                
vyhláška č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity                                                                                
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění                                                                
zákon č.  592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění                                                                                   
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti                                                                                    
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 
24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond 
pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond 
soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský 
námořní, Rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech 
pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro 
vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a 
vízové politiky 

zaměstnanci, 
vyživované děti 
zaměstnanců, bývalí 
zaměstnanci 

zdravotní 
pojišťovny, 
sociální 
pojišťovna, 
daňový úřad, 
DDS,  
FPT Slovakia, 
s.r.o. 

do 70 let věku 
nebo 50 let po 
ukončení 
pracovního 
poměru 

Plnění povinností 
zaměstnavatele vůči 
sociální pojišťovně 

zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění                                                                           
zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření 
zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření                                                            
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení                               
zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu                                                       
zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření 
zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů                                                                
vyhláška č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity                                                                        

zaměstnanci, 
manželé nebo 
manželky 
zaměstnanců, 
vyživované děti 
zaměstnanců, rodiče 
vyživovaných dětí 
zaměstnanců, blízké 
osoby, bývalí 
zaměstnanci 

sociální 
pojišťovna 

10 let 

Plnění povinností 
zaměstnavatele vůči 
zdravotní pojišťovně 

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění                                                               
zákon č.  592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění             

zaměstnanci, 
manželé nebo 
manželky 
zaměstnanců, 
vyživované děti 
zaměstnanců, rodiče 
vyživovaných dětí 
zaměstnanců, blízké 
osoby, bývalí 
zaměstnanci 

zdravotní 
pojišťovna 

10 let 



Informační povinnost Fpt Czech, s.r.o. 
 

Plnění daňových 
povinností 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád 

zaměstnanci a jejich 
blízké osoby 

daňový úřad 10 let 

Plnění povinností 
zaměstnavatele na 
úseku bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
(agenda BOZP) 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci 
zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s 
provozem vyhrazených technických zařízení a o změně 
souvisejících zákonů  
nařízení vlády č. 94/2022 Sb., o požadavcích na odbornou 
způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na 
odbornou způsobilost v elektrotechnice  
vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci  
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

zaměstnanci  
školící subjekt,  
FPT Slovakia, 
s.r.o. 

5 let po ukončení 
nebo zániku 
povinnosti 

Prezentace, 
propagace 
provozovatele 
spočívající ve 
zveřejnění fotografií z 
akcí organizovaných 
provozovatelem 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem správce) 
zaměstnanci, jejich 
rodinný příslušníci 

marketingová 
agentura 

po dobu 3 let 
ode dne konání 
akce, vybrané 
fotografie 
mohou být 
ponechány i na 
delší období (od 
data vzniku 
společnosti) v 
rámci archivních 
záběrů 
využívaných při 
komunikaci 
historických 
milníků 
společnosti 

Prezentace, 
propagace 
provozovatele a 
skupiny Fpt 
spočívající ve 
zveřejnění fotografií 
a videozáznamu 
zaměstnanců 

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (Souhlas) zaměstnanci  
 
FPT Slovakia, 
s.r.o. 

ve smyslu 
uděleného 
souhlasu 

Evidence uchazečů o 
zaměstnání 

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (Souhlas) 
uchazeči o 
zaměstnání 

LMC s.r.o.,  
FPT Slovakia, 
s.r.o. 
AMP DIGITAL 
SOLUTIONS, 
s.r.o. 

1 rok/ 
od 8_2022 na 2 
roky 

Plnění závazkových 
vztahů 

čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR (plnení smlouvy) 
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem správce) 
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích) 

zákazníci, 
dodavatelé, jejich 
zaměstnanci, 
kontaktní osoby 

FPT Slovakia, 
s.r.o. 

Do řádného 
splnění 
závazkového 
vztahu (během 
jeho trvání a do 
uplynutí lhůt pro 
uplatnění 
případných 
nároků, avšak 
max. 3 roky od 
splnění 
předmětu 
závazkového 
vztahu. Případně 
po dobu určenou 
osobitním 
předpisem. 

Zpracování 
účetnictví, účetních a 
ekonomických 
dokladů 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce  
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích) 

zaměstnanci, 
zákazníci, 
dodavatelé 

externí daňoví 
poradci a 
auditoři, 
daňový úřad,  
FPT Slovakia, 
s.r.o. 

10 let 

Vzájemná 
komunikace 

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (Souhlas) 
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem správce) 

jakékoli dotčené 
osoby 

FPT Slovakia, 
s.r.o. 

Max. 1 rok po 
ukončení 
komunikace 
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Kolektivní 
pracovněprávní 
vztahy 

zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
Kolektivní smlouva                                          
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 
24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond 
pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond 
soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský 
námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech 
pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro 
vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a 
vízové politiky                                                               

zaměstnanci  

zástupci 
zaměstnanců,  
FPT Slovakia, 
s.r.o. 

10 let 

Evidence a vyřizování 
podnětů podaných k 
prošetření 
protispolečenské 
činnosti 

zákon o ochraně oznamovatelů – v přípravě  

osoba podávající 
podnět a jiné osoby 
nezbytné pro 
prošetření podnětu 

FPT Slovakia, 
s.r.o. 

do splnění účelu 
a ve smyslu 
zákona 
uvedeného v 
právním základě 

Vyřizování žádosti 
subjektů údajů o 
uplatnění svých práv 

GDPR nařízení 
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

dotčené osoby 
IT ASSISTANCE, 
s.r.o. 

do řádného 
vyřízení žádosti 

 

3. Poskytování osobních údajů  

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme jen v nezbytně nutné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce 

údajů. V závislosti na účelu zpracování a konkrétních okolností patří mezi typické příjemce Vašich 

osobních údajů: 

• FPT Slovakia, s.r.o. (Mateřská společnost); 

• orgány státní správy a veřejné moci; 

• pojišťovně; 

• orgány činné v trestním řízení; 

• cizinecká policie; 

• poskytovatelé standardního softvérového vybavení, cloudových anebo hostingových služeb 

(např. Microsoft 365, Atlasian apod.)) nebo technické podpory naší Společnosti; 

• poskytovatelé analytických nástrojů (např. Google); 

• zaměstnanci a orgány naší Společnosti 

4. Osobní údaje přenášené do třetích zemí nebo mezinárodních organizací 

Přenášení osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se nerealizuje. 

Anonymizované statistické údaje se poskytují pro Vietnam, FPT SOFTWARE COMPANY LIMITED. 

5. Profilování  

Společnost neprovádí automatizované profilování – tedy takové zpracovatelské operace, na jejichž 

základě by docházelo k přijímání rozhodnutí s právním účinkem nebo jiným podstatným vlivem na Vaši 

osobu, které by byly založeny výlučně pouze na plně automatizovaném zpracování Vašich osobních 

údajů. 

6. Cookies  

Cookies jsou malé textové soubory, které zlepšují používání webových stránek např. tím, že umožňují 

rozpoznat předchozí návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí, zapamatováním volby 

návštěvníka při otevírání nového okna, měření návštěvnosti web stránky nebo způsobu jejího využívání 

pro její uživatelské zlepšování. Naše webové stránky používají soubory cookies zejména pro účely 

základního / všeobecného měření návštěvnosti. Kromě toho nám tyto technologie pomáhají lépe 

pochopit chování uživatelů. I když jsou informace shromažďovány pomocí cookies a dalších podobných 

technologií typicky neosobní povahy, tak v rozsahu, ve kterém jsou adresy IP (Internet Protocol) a 

podobné identifikátory považovány právním řádem za osobní údaje, zacházíme s těmito identifikátory 

jako s osobními údaji. 
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6.1. Jaké cookies používáme a proč? 

• Nevyhnutné (technické) cookies 

Některé cookies jsou potřebné k zajištění základních funkcí. Bez těchto souborů cookies nebude web 

fungovat správně a jsou ve výchozím nastavení povoleny a nelze je deaktivovat ani vymazat. 

• Analytické cookies 

Analytické cookies nám pomáhají zlepšovat naši webovou stránku shromažďováním a hlášením 

informací o jejím použití. Tyto údaje slouží primárně k optimalizaci funkčnosti naší webové stránky. 

Tyto soubory cookies obsahují informace, jak pracujete s naší webovou stránkou – jako anonymní 

uživatel (shromažďované údaje vás osobně neidentifikují). 

• Marketingové cookies 

Marketingové cookies se používají ke sledování návštěvníků napříč webovými stránkami, aby 

vydavatelé mohli zobrazovat relevantní a poutavé reklamy. 

Pro přizpůsobení obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýzu návštěvnosti 

používáme soubory cookies. Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, poskytujeme také 

našim partnerům v oblasti sociálních médií, inzerce a analýzy. Tito partneři mohou příslušné informace 

zkombinovat s dalšími údaji, které jste jim poskytli nebo které od vás získali, když jste používali jejich 

služby. 

Přesný popis cookies, které zpracováváme je uveden na naší webové stránce v prohlášení o cookies 

kliknutím na ikonu  v levém dolním rohu obrazovky.  

7. Zabezpečení vašich osobních dat 

Ochrana osobních údajů v naší Společnosti není novinkou související s přijetím aktuálních legislativních 

norem. Naše Společnost dlouhodobě plní své povinnosti a závazky týkající se ochrany osobních údajů. 

Máme zaveden a používáme systém managementu informační bezpečnosti certifikovaný podle normy 

ISO/IEC 27001:2013, jehož součástí jsou odpovídající technická, personální a organizační opatření na 

ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou nebo změnou, 

neoprávněným zveřejněním, přístupem, skladováním nebo přenosem a proti všem ostatním podobám 

protiprávního zpracování, včetně též nepřiměřeného shromažďování nebo dalšího zpracování osobních 

údajů. Tato opatření zajišťují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů v souladu se zásadami 

Nařízení EU. 

8. Práva subjektů údajů  

Nařízení EU stanoví všeobecné podmínky výkonu Vašich jednotlivých práv. Jejich existence však 

automaticky neznamená, že při uplatňování jednotlivých práv jim bude z naší strany vyhověno nakolik 

v konkrétním případě se mohou uplatňovat i výjimky, resp. některá práva jsou navázána na konkrétní 

podmínky, které nemusí být v každém případě splněny. Vaší žádostí týkající se konkrétního práva se 

budeme vždy zabývat a zkoumat z hlediska právní úpravy a použitelných výjimek. 

Jako subjekt údajů máte zejména:  

• právo požádat o přístup k osobním údajům podle článku 15 Nařízení EU, které o Vás 

zpracováváme. Toto právo zahrnuje právo na potvrzení o tom, zda o Vás zpracováváme osobní 

údaje, právo získat přístup k těmto údajům a právo získat kopii osobních údajů, které o Vás 

zpracováváme, pokud je to technicky proveditelné. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost 

zpracovávání osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali; 

• právo na opravu a doplnění osobních údajů podle článku 16 Nařízení EU, pokud o Vás 

zpracováváme nesprávné nebo neúplné osobní údaje; Snažíme se zajistit přesnost, úplnost a 

aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici; 
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• právo na vymazání Vašich osobních údajů podle článku 17 Nařízení EU; máte právo nás 

požádat o vymazání Vašich osobních údajů, Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech 

relevantních okolností; 

• právo na omezení zpracovávání osobních údajů podle článku 18 Nařízení EU; Pokud si 

myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že již 

Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat, jste oprávněni nás požádat, abychom přestali 

používat Vaše osobní údaje; 

• právo na přenositelnost údajů podle článku 20 Nařízení EU, pokud se zpracování osobních 

údajů zakládá na právním základě souhlasu podle plnění Smlouvy; 

• pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních 

údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat; 

• máte právo kdykoli účinně namítat proti zpracování osobních údajů pro účely přímého 

marketingu (jedná se pouze o zasílání marketingového newsletteru); dané právo můžete 

realizovat buď odhlášením se z odběru v textu každého marketingově zaměřeného emailu nebo 

zasláním námitky na naše kontaktní údaje uvedené níže. 

• máte také právo kdykoli podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky nebo 

obrátit se se žalobou na příslušný soud. V každém případě doporučujeme jakékoli spory, dotazy 

nebo námitky řešit primárně komunikací s naší Společností. 

Všechny dotazy a připomínky k ochraně osobních údajů, případně požadavky na uplatnění práv podle 

Nařízení EU můžete zasílat na kontaktní místa uvedená úvodu dokumentu v kapitole „Identifikační a 

kontaktní údaje Správce“. 

Správce je oprávněn aktualizovat a doplňovat tento dokument, kterým plní svou informační 

povinnost o zpracovávání osobních údajů vůči dotknuté osobě. 

Tento dokument Správce průběžně aktualizuje a zveřejňuje na své internetové stránce. 


