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INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ 

CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE 

Jako zaměstnanci Rubena, s.r.o se musíte cítit bezpečně, pokud jde o nakládání s vašimi osobními 
údaji. Proto udržujeme transparentnost při shromažďování, zpracování a sdílení osobních dat, která 
zde uchováváme. Podnikáme opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou v našich 
prostorách stále chráněné a že jsou zpracovávané podle platných nařízení pro ochranu dat a podle 
našich interních směrnic a postupů. Přístup k osobním údajům je omezený, to se týká zejména dat 
známých jako citlivé osobní údaje o zdraví, členství v odborech atd. Přístup k citlivým osobním 
údajům je omezený na osoby, které nutně potřebují přístup k takovým datům pro účely své práce, jako 
jsou personalisté a linioví vedoucí. 
 
Pokud není uvedeno jinak, je kontrolorem vašich osobních údajů pro jejich zpracování podle tohoto 
informačního textu Rubena, s.r.o  
 
ODKUD SBÍRÁME OSOBNÍ ÚDAJE? 

Osobní údaje sbíráme od: 
 
Vás osobně 

Sbíráme osobní údaje, které nám předkládáte v dotaznících, a zpracováváme je, např. pro sledování, 
hodnocení a řízení cílů (například v souvislosti s prováděním a dokumentací hodnocení zaměstnanců), 
abychom uskutečnili zaměstnanecké průzkumy a řídili a rozdělovali práci (například v souvislosti 
s plánováním dovolených a řízením jiné doby pracovního volna, jako je rodičovská dovolená nebo 
omluvené volno) a při komunikaci   v souvislosti s využíváním našich IT zdrojů.  
 
Příbuzní a jiné blízké osoby 

V případě nehody nebo jiného nouzového stavu můžeme shromažďovat osobní údaje, které nám 
mohou předložit vaši příbuzní nebo jiné blízké osoby. 

Úřady 

Shromažďujeme osobní data, která nám předkládají různé úřady, např. Česká správa sociálního 
zabezpečení, zdravotní pojišťovny, exekutorské kanceláře a soudy, a zpracováváme je, abychom 
spravovali váš plat a zaměstnanecké benefity, abychom řídili a rozdělovali práci (například plánování 
a řešení rodičovské dovolené), abychom řešili a reagovali na zákonné požadavky (například v 
souvislosti se sporem nebo soudní žalobou) a abychom splnili zákonné povinnosti (například 
v souvislosti s nemocí nebo rehabilitací).  
 
Pojišťovny 

Shromažďujeme osobní údaje, které nám předkládají pojišťovny, a zpracováváme je, např. abychom 
spravovali váš plat a zaměstnanecké benefity (například penze a pojistné), pro vyšetřovací a 
bezpečnostní účely (například v souvislosti s nárokem na odškodnění) a abychom řešili a reagovali na 
zákonné požadavky (například v souvislosti se sporem nebo soudní žalobou).  
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Správci/konzultanti pojištění 

Shromažďujeme osobní údaje, které nám předkládají správci pojištění a konzultanti pojištění a 
zpracováváme je, abychom spravovali váš plat a zaměstnanecké benefity (například pojistné).  
 
Odborové organizace  

Shromažďujeme osobní údaje, které nám předkládá příslušná odborová organizace a zpracováváme 
je, např. abychom řídili a rozdělovali práci (například v souvislosti se zaměstnaneckými záležitostmi), 
realizovali obchodní změny a abychom řešili a reagovali na zákonné požadavky (například 
v souvislosti s nárokem nebo soudní žalobou).  
 
Jiné zdroje 

Shromažďujeme vaše osobní údaje, které nám mohou předložit jiné strany než výše uvedené, jako 
jsou dodavatelé, např. v souvislosti s komunikací s nimi.  
 
PROČ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ?  

V zásadě zpracováváme vaše údaje: 
 

• abychom řídili váš pracovní poměr; 
• abychom řídili obchod; 
• pro komunikační účely 
• kvůli bezpečnosti.  

 
Níže uvádíme informace o účelech zpracování vašich osobních údajů. V příloze č. 1 najdete bližší 
informace o tom, které kategorie osobních dat zpracováváme, jak dlouho a na jakém právním základě.  
 

VÁŠ PRACOVNÍ POMĚR 

Řízení zaměstnaneckého vztahu 

Vaše údaje zpracováváme z důvodu řízení zaměstnaneckého vztahu, např. abychom vypracovali a 
uzavřeli s vámi pracovní smlouvu, vložili základní informace, jako je vaše jméno, funkce atd. 
do našich systémů, spravovali uživatelské účty a pracovní nástroje, jako jsou mobilní telefony, a řešili 
změny týkající se vaší pozice, včetně ukončení pracovního poměru a vypracování pracovních 
osvědčení.   
 
Zpracování mezd a zaměstnaneckých benefitů 

Vaše údaje zpracováváme z důvodu správy mezd a zaměstnaneckých benefitů, např. abychom 
vypočítali a vyplatili mzdu a zaměstnanecké benefity.  

 
Pro stejný účel zpracováváme vaše údaje, abychom spravovali vaše zaměstnanecké benefity, jako je 
dovolená, penze a pojistné, firemní automobily a obchodní výdaje.  
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Provádění přezkoumání mezd 

Vaše údaje zpracováváme z důvodu provádění mzdových úprav, např. abychom podali informace 
týkající se splněných cílů a informovali vás o nové mzdě. Za stejným účelem můžeme také 
kontrolovat členství v odborovém svazu, je-li to nutné.  
 
Spravování jednostranných benefitů 

Vaše údaje zpracováváme z hlediska vyřizování jednostranných benefitů. 
 
Řízení rozvoje dovedností 

Vaše údaje zpracováváme proto, abychom řídili rozvoj dovedností, např. abychom realizovali 
výcvikové /školicí/ kurzy, zaznamenávali výsledky výcviku a sledovali a hodnotili dokončené 
výcvikové kurzy.  
 
Sledování, hodnocení a řízení cílů 

Vaše údaje zpracováváme pro řízení cílů, sledování a hodnocení, např. abychom prováděli a 
dokumentovali hodnocení zaměstnanců, dokumentovali cíle a vypracovávali reporty a statistické 
zprávy.  
 
Provádění zaměstnaneckých průzkumů 

Vaše údaje zpracováváme za účelem provádění zaměstnaneckých průzkumů, např. abychom rozesílali 
průzkumy angažovanosti zaměstnanců a sbírali a hodnotili výsledky z provedených průzkumů.  
 
Uskutečňování akcí a jiných aktivit zaměstnanců 

Vaše údaje zpracováváme proto, abychom uskutečňovali akce a jiné aktivity zaměstnanců, které 
pořádáme, např. abychom s vámi komunikovali ohledně takové akce a zaregistrovali vaši účast a 
jakékoli stravovací preference.  
 
Obchodní cesty 
 
Vaše údaje zpracováváme proto, abychom mohli zajistit, že budete moci cestovat služebně, a v tom 
případě budeme předkládat osobní údaje, jako jsou údaje z cestovního dokladu různým dodavatelům 
zajišťujícím letenky a také různým ambasádám, konzulátům atd., kvůli povolení vstupu do různých 
zemí. Kromě toho využití služeb naší cestovní kanceláře také vyžaduje, abyste osobně předložili 
osobní údaje cestovní kanceláři, aby mohla být rezervována cesta, ubytování, pronájem automobilů 
atd. Jakékoli údaje, které předložíte cestovní kanceláři, mohou být sdíleny s vaším zaměstnavatelem, 
primárně vaším přímým nadřízeným, jeho vedoucím, jakýmkoli správcem cest, referentem nákupu a 
HR. 
 
Fotografie 
 
Můžeme vás fotografovat na čipové karty a na intranet, abyste byli snadno rozpoznáni a kontaktováni. 
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Kamerové záznamy 
 
Můžeme shromažďovat kamerové záznamy zaměstnanců na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, což 
je oprávněný zájem správce osobních údajů. Oprávněný zájem spočívá v zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob pohybujících se v prostorách Rubena, s.r.o a v zajištění 
ochrany vlastnického práva Rubena, s.r.o. Záznamy z kamer jsou uchovávány maximálně po dobu 30 
dnů. 
 

OBCHOD 

Vedení a rozdělování práce 

Vaše údaje zpracováváme z hlediska řízení a rozdělování práce, např. pro plánování personálního 
zajištění, rozvrhování, plánování dovolených a řízení jiné doby pracovního volna, jako je omluvené 
volno a rodičovská dovolená.   
Pro stejný účel můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti se zaměstnaneckými 
záležitostmi, např. abychom řešili nevhodné chování a v individuálních případech ukončili pracovní 
poměr, včetně šetření těchto situací. 
 
Spravování kancelářských prostor 

Vaše data zpracováváme za účelem řízení obchodu, např. pro spravování rezervací prostor a 
objednávek stravy, pro nahlašování závad zařízení a závad v prostorách, pro případy podpory IT a pro 
vyřizování pošty.  
 
Dokumentování obchodu 

Vaše údaje zpracováváme z důvodu dokumentace obchodu, např. při sestavování obchodní 
dokumentace (projektových dokumentů).  
 
Realizace obchodních změn 

Vaše údaje zpracováváme za účelem realizace obchodních změn, například v souvislosti 
s reorganizačními iniciativami. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje, například abychom 
sestavili seznamy priorit a průzkumy nasazení a vedli jednání s odborovými organizacemi.   
 
Hodnocení a monitorování obchodu 

Vaše data zpracováváme pro účely hodnocení a sledování obchodu, např. za účelem vypracování 
zpráv a projektových statistik, abychom řídili, zkoumali a sledovali rizika v rámci obchodu, např. 
bezpečnostní rizika.  
 
Provádění analýzy na podporu pochopení obchodu a jeho plánování  

Vaše údaje používáme pro provádění analýz, které slouží k podpoře našeho chápání obchodu a jeho 
plánování, např. abychom vypracovávali zprávy a statistiky týkající se různých KPI vzhledem 
k diverzitě, absenci, fluktuaci zaměstnanců a incidentů souvisejících se zaměstnaneckým poměrem. 
 

INTERNÍ A EXTERNÍ KOMUNIKACE 

Usnadnění komunikace mezi zaměstnanci 

Vaše data zpracováváme z důvodu usnadnění komunikace mezi zaměstnanci, např. abychom 
spravovali náš digitální adresář jmen zaměstnanců a kontaktních údajů, sdělovali kontaktní údaje 
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v našich systémech a aplikacích vašim kolegům atd. Údaje, které osobně vkládáte do našeho 
intranetu, budou sdíleny v rámci jiných systémů, jako je Active Directory, Skype, Acceptance Letter 
Center, Office 365, Recruitment Request atd. 
 
Komunikace mezi zaměstnanci a třetími stranami za obchodním účelem 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s komunikací mezi zaměstnanci a komunikací mezi 
vámi a jinými zaměstnanci a třetími stranami pro obchodní účely, např. když posíláte email jiným 
zaměstnancům nebo na emailovou adresu externí osoby.  
 
Interní komunikace o obchodu a obchodních změnách 

Vaše údaje zpracováváme pro interní komunikaci týkající se obchodu a obchodních změn, např. 
abychom publikovali novinky o obchodu v různých interních kanálech, jako například na intranetu a 
v digitálních newsletterech a tiskovinách. 
 
Interní komunikace mezi zaměstnanci 

Vaše údaje zpracováváme z důvodu zajištění interní komunikace mezi zaměstnanci, např. při 
sdělování informací o změnách personálního zajištění.   
 
Externí komunikace za účelem budování naší značky 

Vaše údaje zpracováváme pro externí komunikaci z pohledu budování naší značky, např. v našich 
digitálních kanálech.  
 
Externí komunikace o obchodu a obchodních změnách 

Vaše údaje zpracováváme pro externí komunikaci týkající se obchodu a obchodních změn, např. kvůli 
publikování tiskových zpráv a finančních zpráv v externích kanálech.  
 
Externí komunikace o zaměstnancích 

Vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu v souvislosti s externí komunikací o 
zaměstnancích, např. kvůli publikování jmen, fotografií a kontaktních údajů v Rubena, s.r.o 
vlastněných digitálních kanálech, jako jsou veřejné webové stránky, sociální média, aplikace a také 
tiskoviny. 
 
Externí komunikace o nabídkách 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s externí komunikací o nabídkách a s marketingem, 
např. v digitálních kanálech.  
 
Komunikace mezi zaměstnanci za soukromým účelem 

Vaše údaje zpracováváme při komunikaci mezi zaměstnanci za soukromým účelem (v přiměřené 
míře), např. abychom vám umožnili domluvit se s kolegou ohledně oběda. Vaši soukromou poštu 
nečteme, kromě výjimečných případů, například pokud je důvodné podezření z porušení interních 
pravidel při používání IT zdrojů. Ujistěte se, že soukromé emaily jsou označeny jako soukromé nebo 
je uložte do zvláštního adresáře. 
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Komunikace za účelem náboru 

Vaše údaje zpracováváme z důvodu komunikace pro náborové účely, např. při publikování 
pracovních inzerátů.  
 

BEZPEČNOST ATD. 

Vyšetřovací a bezpečnostní důvody 

Vaše údaje zpracováváme z vyšetřovacích a bezpečnostních důvodů, např. abychom zaznamenávali 
vstupy do provozovny a výstupy z ní, abychom vydávali přístupové visačky nebo vstupní karty a pro 
řízení přístupu k IT zdrojům a kontrolu autorizace. Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti 
s přihlašováním a sledováním používání IT pro stejný účel.  
 
Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje za účelem sledování dodržování našich směrnic, politik a 
postupů, včetně šetření s tím spojeného.  
 
Také můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v souvislosti s řízením incidentů v rámci firmy, např. ve 
vztahu k bezpečnostním incidentům a při provádění našich bezpečnostních šetření, pokud je to nutné.  
 
Sledování za účelem prevence, odhalování a vyšetřování zločinů 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s CCTV sledováním našich prostor z hlediska 
prevence, odhalování a vyšetřování trestných činů, ale také z hlediska podpory jak naší, tak vaší 
bezpečnosti. Oblasti monitorovány CCTV jsou jasně označeny. 
 
Sledování a ochrana IT systémů a služeb 

Vaše údaje zpracováváme z hlediska řízení a ochrany našich IT systémů a služeb, např. kvůli 
odstraňování poruch a zálohování systémů a aplikací a kvůli řízení problémů a změn téhož. Pro stejné 
účely zpracováváme osobní údaje při přihlašování k používání IT a pro účely řízení incidentů (např. 
v případě výpadku).  
 
Řešení a reagování na zákonné požadavky 

Vaše data zpracováváme z hlediska řešení a reagování na zákonné požadavky, např. v souvislosti se 
spory a soudním řízením, včetně sestavení dokumentů pro stejný účel, jako jsou písemné návrhy, 
prohlášení a dohody.  
 
Dodržování zákonných povinností 

Vaše údaje zpracováváme z hlediska plnění zákonných povinností, např. kvůli splnění požadavků 
diskriminace, pracovního prostředí a legislativy týkající se ochrany dat.  
 
Legislativa týkající se diskriminace  

Vaše údaje zpracováváme z hlediska plnění požadavků v příslušné legislativě týkající se diskriminace, 
např. aby byly prováděny platové průzkumy z hlediska zjišťování, odstraňování a prevence 
nespravedlivých rozdílů v platu a jiných podmínkách zaměstnání a aby byla například aktivně 
přijímána opatření na protireakci na jakoukoli diskriminaci a jinou podporu stejných práv a příležitostí 
bez ohledu na pohlaví.  
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Pracovní prostředí a rehabilitace 

Vaše údaje zpracováváme z hlediska plnění požadavků v legislativě týkající se pracovního prostředí, 
např. aby byly realizovány úpravy individuálního pracovního prostředí, aby byla přijímána opatření 
z hlediska systematického řízení pracovního prostředí a kvůli nakládání, vyšetřování a nápravě 
jakýchkoli incidentů týkajících se pracovního prostředí.  
 
Vaše údaje také zpracováváme z důvodu zavádění rehabilitačních opatření a, v souvislosti s tím, pro 
spravování kontaktu s poskytovateli pracovně-lékařské péče a příslušnými úřady.  
 
Jiné povinnosti vztahující se k pracovnímu právu 

Vaše údaje zpracováváme také z důvodu plnění jiných povinností týkajících se pracovního práva, 
např. pro vypracování certifikátů zaměstnavatele a vypracování a uchování zápisů z jednání 
odborového svazu.   
 
Jiné zákonné povinnosti  

Vaše údaje zpracováváme také z důvodu plnění jiných zákonných povinností, např. abychom splnili 
účetní požadavky podle zákona o účetnictví, prováděli srážky z platu na základě exekuce a abychom 
kontrolovali jakékoli potřebné autorizace pro danou pracovní pozici.  
 
PŘÍJEMCI, SE KTERÝMI SDÍLÍME INFORMACE 

Pokud je to nutné, sdílíme vaše osobní údaje s různými příjemci, jako jsou banky, dodavatelé, 
odborové organizace, zaměstnavatelské organizace, úřady, pojišťovny a externí konzultanti: viz níže. 
Přičemž příjemce je kontrolorem vašich osobních dat pro jejich vlastní zpracování.  
 
Banky 

Vaše osobní údaje sdílíme s bankami, abychom mohli spravovat váš plat a zaměstnanecké benefity, 
např. abychom vám vypláceli plat.  
 
Dodavatelé 

Vaše osobní údaje sdílíme s firmami, které nám poskytují služby, např. IT služby, abychom mohli 
plnit účel našeho zpracování vašich osobních údajů. Tyto firmy mohou vaše osobní údaje zpracovávat 
pouze v souladu s našimi výslovnými instrukcemi, a nesmí používat vaše údaje pro své vlastní účely. 
Jsou také povinné ze zákona a podle smlouvy vaše osobní údaje chránit. Rubena, s.r.o je kontrolorem 
osobních dat pro zpracování osobních údajů prováděné dodavateli podle výše uvedeného naším 
jménem.  
 
Vaše osobní údaje také sdílíme s příslušnými dodavateli v souvislosti s komunikací s nimi a z důvodu 
řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Dodavatel sám je kontrolorem osobních údajů pro své 
vlastní zpracování týkající se vašich osobních údajů.  
 
Odborové organizace 

Vaše osobní údaje sdílíme s odborovými organizacemi, např. kvůli splnění zákonných povinností 
(jako jsou povinnosti vyjednávat a poskytovat informace), z hlediska vyřizování a řešení zákonných 
požadavků (například v souvislosti se sporem nebo soudní žalobou) a v souvislosti s přezkoumáními 
platů.  
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Zaměstnavatelské organizace  

Vaše osobní údaje sdílíme se zaměstnavatelskými organizacemi, např. abychom splnili zákonné 
povinnosti (jako jsou povinnosti vyjednávat a poskytovat informace) a z hlediska vyřizování a řešení 
zákonných požadavků (například v souvislosti s nárokem nebo soudní žalobou).  
 
Úřady 

Vaše osobní údaje sdílíme s úřady, např. abychom splnili zákonné povinnosti (např. pro předkládání 
prohlášení daňovému úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, 
abychom splnili povinnost poskytovat oznámení Úřadu práce a oznamovat statistické údaje Českému 
statistickému úřadu) a abychom řešili a reagovali na zákonné požadavky (např. s policií během 
vyšetřování trestných činů nebo se soudy v souvislosti s uplatněním nároku nebo soudní žalobou).  
 
Správci/konzultanti pojištění 

Vaše osobní údaje sdílíme se správci pojištění a konzultanty pojištění za účelem spravování platu a 
zaměstnaneckých benefitů.   
 
Pojišťovny 

Vaše osobní údaje sdílíme s pojišťovnami, abychom spravovali plat a zaměstnanecké benefity 
(například abychom platili pojistné), pro vyšetřovací účely a bezpečnostní účely (například v 
souvislosti s nárokem odškodnění pracovního úrazu) a abychom řešili a reagovali na zákonné 
požadavky (například v souvislosti se sporem nebo soudní žalobou).  
 
Externí konzultanti 

Vaše osobní údaje sdílíme s externími konzultanty, např. abychom plnili zákonné povinnosti (jako 
jsou společnosti provádějící audit) a abychom řešili a reagovali na zákonné požadavky (jako jsou 
právní firmy nebo jiné firmy v souvislosti se zaměstnaneckými záležitostmi nebo kvůli řešení 
uplatnění nároků nebo soudních žalob).  
 
Hotely, organizátoři konferencí a cestovní kanceláře 
 
Vaše osobní údaje sdílíme s hotely, organizátory konferencí a také s cestovními kancelářemi, 
například při rezervování služební cesty.  
 
Jiní příjemci 
 
Protistrany 
 
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s protistranami, jako jsou dodavatelé a externí konzultanti 
dodavatelů, abychom řešili a reagovali na zákonné požadavky.   
 
Potenciální kupující a prodejci 
 
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s potenciálními kupujícími a prodejci v souvislosti s možnou 
obchodní změnou, která zahrnuje prodej celého nebo jen části podniku.  
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Externí strany 

Vaše osobní údaje sdílíme s příslušnými externími stranami v souvislosti s komunikací zaměstnanců 
v obchodních vztazích. 
 
JAK DLOUHO JSOU MÉ OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?  

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která nám umožní splnit účel zpracování dat. Poté 
vaše data bezpečně vymažeme nebo učiníme anonymními, aby již nebylo možné je s vámi spojit.  

KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?  

Vždy usilujeme o zpracování vašich osobních údajů v rámci EU/EEA, takže vás můžeme ubezpečit, 
že vaše údaje jsou dostatečně chráněné. Avšak v některých případech mohou být vaše osobní údaje 
převedeny a zpracovány našimi poskytovateli služeb v zemích mimo EU/EEA. Vždy však 
zajišťujeme, aby byla zavedena ochranná opatření, např. dohody o přenosu dat, které vyžadují, aby 
příjemci chránili data stejně jako my, a aby se zajistilo, že vaše osobní údaje jsou stále chráněné. 
Informace o zemích, do kterých převádíme vaše osobní údaje, pokud to přísluší, a přijatá ochranná 
opatření jsou k dispozici na požádání.  
 
VAŠE PRÁVA 

Všeobecná směrnice o ochraně osobních údajů vám dává řadu práv vzhledem ke zpracování vašich 
osobních údajů. Určitá práva, např. právo na přenositelnost dat, vstoupilo v platnost 25. května 2018. 
My zpracováváme vaše osobní údaje v potřebném rozsahu, abychom plnili vaše práva.  
 
Máte právo: 
 
Vyžádat si přístup (známo jako výpis z registru) 

Máte právo vyžádat si od nás potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají, a 
v takových případech si vyžádat přístup k osobním údajům, které zpracováváme o vaší osobě, což je 
známo jako výpis z registru.  
 
Požádat o opravu 

Dále, pokud máte za to, že informace, které se vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné, máte právo 
požádat o opravu takových informací.  
 
Stáhnout poskytnutý souhlas s budoucím účinkem 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje podle vašeho souhlasu, máte právo kdykoli stáhnout tento 
souhlas se zpracováním dat, s budoucím účinkem. Toto znamená, že pokud stáhnete váš souhlas, 
máme právo dále zpracovávat již shromážděné údaje, jestliže pro to existuje právní podpora.    
 
Vznést námitky vůči zpracování, které je založeno na našem legitimním zájmu  

Máte právo vznášet námitky vůči operacím zpracování, které jsou založeny na legitimním zájmu, 
který máme, pokud máte osobní důvody, vztahující se k této situaci. Avšak můžeme dále zpracovávat 
vaše údaje, bez ohledu na skutečnost, že jste vznesli námitky proti operaci zpracování, pokud máme 
přesvědčivé legitimní důvody pro operaci zpracování, která zohledňuje vaše zájmy ochrany osobních 
údajů. 
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Požádat o výmaz 

Za určitých okolností máte právo nechat vaše osobní údaje vymazat. Avšak toto neplatí, například 
pokud jsme povinni uchovávat údaje ze zákona.  
 
Požádat o omezení zpracování 

Za určitých okolností máte také právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud 
bylo zpracování omezeno, můžeme je, kromě uložení údajů, zpracovat pouze podle vašeho souhlasu, 
abychom mohli stanovit, uplatňovat nebo bránit zákonné nároky nebo chránit práva někoho jiného.  
 
Přesunout vaše data (přenositelnost dat) 

Nakonec máte právo dostat kopii osobních údajů vás se týkajících ve strukturovaném formátu 
(přenositelnost dat). Právo na přenositelnost dat, na rozdíl od práva na výpisy z registru, zahrnuje 
pouze údaje, které jste nám poskytli osobně a které zpracováváme podle určitých právních důvodů, 
např. podle vaší pracovní smlouvy.  
 
ZMĚNY TOHOTO INFORMAČNÍHO TEXTU 

Tento informační text můžeme aktualizovat, pokud máme zpracovat vaše údaje pro nové účely, 
například sbírat další data nebo sdílet vaše data s jinými příjemci než stanovenými v textu. 
V jakémkoli takovém případě obdržíte aktualizovaný informační text uvádějící změny. Poslední verze 
informačního textu je vždy publikována na intranetu.  
 
KOHO KONTAKTOVAT, POKUD MÁM NĚJAKÉ DOTAZY? 

Pokud máte nějaké dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, prosím kontaktujte vedoucího 
personálního útvaru Rubena, s.r.o.  
 
Jiří Němeček 
Tel.: 491/447 511 
Mobil: +420 778 757 694 
e-mail: gdpr@rubena.cz 
 
Pokud nejste spokojeni s odpovědí, kterou jste dostali, máte právo předložit stížnost dozorčímu úřadu 
(Úřad na ochranu osobních údajů).  
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