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Informace o ochraně údajů pro zaměstnance v souladu s články 13, 14 obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

Ochrana údajů je pro společnost Jokey důležitým zájmem. V následujícím textu Vás 

budeme informovat, jak zpracováváme Vaše údaje a jaká máte práva. 

1.Kdo je odpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit? 

Jokey SE 

August-Mittelsten-Scheid-Str. 23  

51688 Wipperfürth  

E-mail: info@jokey.com 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti  

Jokey Holding GmbH & Co. KG  

August-Mittelsten-Scheid-Str. 23  

51688 Wipperfürth  

E-mail: datenschutz@jokey.com 

3. Účely zpracování a právní základ 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů (GDPR), německého spolkového zákona o ochraně osobních 

údajů (BDSG) a dalších příslušných předpisů o ochraně osobních údajů. Více 

podrobností a dodatky k účelům zpracování naleznete v našich smluvních dokumentech, 

formulářích, prohlášeních o souhlasu a dalších informacích, které Vám byly poskytnuty 

(např. na webových stránkách). 

3.1. Souhlas se zpracováním údajů (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR) 

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, je příslušný souhlas 

právním základem pro zpracování údajů uvedené v tomto článku. Svůj souhlas můžete 

kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. 
3.2. Plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR) 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich pracovních smluv uzavřených s 

Vámi. Údaje potřebujeme k udržení pracovního poměru. 

3.3. Plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. C GDPR) 

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné, za účelem plnění zákonných 

povinností. Dále zpracováváme Vaše údaje za účelem plnění daňových kontrolních a 

oznamovacích povinností, jakož i archivace údajů za účelem ochrany údajů a bezpečnosti 
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údajů, jakož i pro účely kontroly ze strany daňových a jiných úřadů. Kromě toho může být 

nezbytné zpřístupnit osobní údaje v rámci úředních/soudních opatření za účelem 

shromažďování důkazů, trestního stíhání nebo vymáhání občanskoprávních nároků. 

4. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme 

Zpracovávány jsou následující údaje: 

• Příjmení, jméno 
• Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, adresa bydliště, telefonní číslo) 
• Kompletní dokumenty k žádosti o zaměstnání (např. životopis, certifikáty, osvědčení, 

reference) 
• Informace k sociálnímu zabezpečení (např. datum narození, místo narození, 

rodné příjmení, rodné číslo, zdravotní pojištění, rodinný stav) 
• Fakturační údaje (např. plat, mzdy, pracovní doba, pracovní neschopnost, nárok 

na dovolenou, bankovní údaje) 

5. Kdo obdrží Vaše údaje? 

Vaše osobní údaje předáváme v rámci naší společnosti těm oddělením, která tyto údaje 

potřebují k plnění smluvních zákonných povinností nebo k realizaci našich oprávněných 

zájmů. 

Kromě toho mohou Vaše údaje přijímat následující: 

•  námi zaměstnaní zpracovatelé (čl. 28 GDPR), poskytovatelé služeb pro 
podpůrné činnosti a další odpovědné strany ve smyslu GDPR, zejména v 

oblastech IT služeb, logistiky, kurýrních služeb, tiskových služeb, externích 

datových center, podpory/údržby IT aplikací, archivaci, zpracování dokumentů, 

účetnictví a kontrolu, likvidaci dat, nákupy, správu zákazníků, dopisní obchody, 

marketing, telefonování, správu webových stránek, daňové poradenství, auditorské 

služby, úvěrové instituce 
• veřejné orgány a instituce, pokud existuje zákonná nebo úřední povinnost, podle 

které jsme povinni poskytovat informace, hlásit nebo předávat údaje nebo pokud je 

přenos údajů ve veřejném zájmu 
• subjekty a instituce založené na našem oprávněném zájmu nebo oprávněném 

zájmu třetích stran (např. úřady, informační agentury, inkaso, právníci, soudy, 

odhadci, společnosti patřící do skupiny i výbory a kontrolní orgány) 
• další orgány, pro které jste nám udělili souhlas s přenosem údajů 

6. Předávání Vašich údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci 

Zpracování údajů mimo EU nebo EHP neprobíhá. 

7. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje? 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu našeho pracovního poměru. 

Kromě toho podléháme různým dokumentačním povinnostem a povinnostem uchovávání 

údajů, které se mohou lišit a mimo jiné vyplývají z právního rámce. Stanovené doby 
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uchovávání a dokumentace jsou podle daného právního rámce až deset let po skončení 

pracovního poměru. 

V konečném důsledku se doba uchovávání rovněž posuzuje podle zákonných promlčecích 

lhůt, které například podle § 195 a násl. německého občanského zákoníku (BGB) mohou 

být obvykle tři roky, v některých případech však až třicet let. 
8. Do jaké míry existuje v jednotlivých případech automatizované rozhodování (včetně 

profilování)? 

Nepoužíváme žádné čistě automatizované rozhodovací procesy v souladu s čl. 22 GDPR. 

Pokud bychom v jednotlivých případech takové procesy aplikovali, budeme Vás o tom 

v případě, že to zákon stanovuje, informovat. 

9. Vaše práva na ochranu údajů 

Máte právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních 

údajů podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR, právo na 

omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR a právo na přenositelnost údajů 

podle čl. 20 GDPR. Kromě toho existuje právo na stížnost u kteréhokoliv dozorového úřadu 

pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR). Podle článku 21 GDPR máte právo vznést 

námitku proti zpracování osobních údajů naší společností. Toto právo na námitku však platí 

pouze v případě, že ve Vaší osobní situaci existují velmi zvláštní okolnosti, kdy mohou být 

práva naší společnosti v rozporu s Vaším právem na námitku. Chcete-li uplatnit některé z 

těchto práv, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-

mailu datenschutz@jokey.com. 
 
 
10. Rozsah Vašich povinností poskytnout nám Vaše údaje 

Jste povinni poskytnout pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro uzavření a vykonávání 

pracovního poměru s námi nebo které jsme ze zákona povinni shromažďovat. Bez těchto 

údajů s Vámi obvykle nebudeme moci uzavřít pracovní smlouvu. Pokud od Vás 

požadujeme i další údaje, budete samostatně informováni, že jsou tyto údaje dobrovolné. 

11. Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu 

Máte právo se odvolat k dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR). 

Odpovědný dozorový úřad za naši společnost je: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Kavalleriestr. 2-4 

40213 Düsseldorf 

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de 
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