
Pracovněprávní a mzdová agenda  

 

1) Správce osobních údajů: Obchodní akademie Kroměříž 

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

a. Ing. Edita Složilová Michutová, 

b. michutova@oakm.cz, poverenec.oou@oakm.cz 

3) Účelem zpracování osobních údajů jsou činnosti spojené s vedením pracovněprávní a 

mzdové agendy zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnanci, ve smyslu zákona č.  262/2006 

Sb., zákoník práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a dalších zvláštních předpisů. 

4) Právním základem pro zpracování je skutečnost, že  

a. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 

nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto 

subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

b. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - 

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

5) Kategorie osobních údajů: Údaje nezbytné pro zajištění plnění povinností zaměstnavatele 

či pro zajištění zákonných nároků zaměstnanců, zejména: 

• jméno, příjmení, všechna dřívější příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, 

adresa místa trvalého pobytu, státní občanství, vzdělání, předchozí praxe, druh 

pobíraného důchodu, počet dětí (u žen), zdravotní znevýhodnění, zdravotní 

pojišťovna, 

• příjmení a jméno manžela/ky, název a adresa zaměstnavatele (pokud zaměstnanec 

uplatňuje daňové zvýhodnění a manžel/ka je zaměstnán/a), 

• jméno, příjmení a rodné číslo dítěte (pokud zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na 

vyživované dítě), 

• další nezbytné údaje pro konkrétní pracovní místo.    

6) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění 

účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo 

jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným 

v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

7) Osobní údaje zaměstnanců zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních 

právních předpisů jsou předávány orgánům finanční a sociální správy či jiným příslušným 

úřadům v případech, kdy tak ukládá zákon. 

mailto:michutova@oakm.cz
mailto:poverenec.oou@oakm.cz


 

8) Máte právo: 

a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, 

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše 

osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), 

c. požadovat omezení jejich zpracování, 

d. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, 

e. podat stížnost u dozorového orgánu. 

9) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních 

údajů. 

 

 

 

 

 


