SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a
PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA AKCI POŘÁDANÉ SPRÁVCEM NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST
1.

Zaměstnanec společnosti Witzenmann Opava, spol. s r.o., IČ: 49611119, se sídlem: Nákladní 2855/7, Předměstí, 746
01 Opava, sp.zn. C 10870 vedená u Krajského soudu v Ostravě, tel. 553 623 908, email: opava@witzenmann.cz (dále
jen „správce“ či „společnost“), jakožto správci osobních údajů, uděluje tímto souhlas se zpracováním dále uvedených
osobních údajů v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„nařízení GDPR“) a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje:
a. fotografie a zvukové videonahrávky zaměstnance v případě pořizování fotografií a/nebo videa v rámci
teambuilding akcí pořádaných správcem;
b. fotografie zaměstnance pro použití v newsletteru správce.

3.

Zpracování osobních údajů je nezbytné k jejich uchovávání u správce (ad. 2. písm. a.) a pro prezentaci v newsletteru
správce (ad. 2. písm. b.). Osobní údaje budou zpracovávány rovněž za účelem prezentace a propagace společnosti, a
to jak v podobě hmotné (zejm. prezentační materiály společnosti), tak v podobě v podobě digitalizované (zejm.
prezentace na webových či FB stránkách společnosti).

4.

Osobní údaje uvedené v odst. 2. tohoto souhlasu budou správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění
stanoveného účelu, nejdéle však po dobu 5ti let ode dne ukončení pracovního poměrů subjektu údajů u správce.

5.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také
zpracovateli společnosti, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením GDPR.
Zpracovatelem společnosti jsou zejména tyto osoby: Ernst & Young, s.r.o., DANEPO s.r.o., M-PRO spol. s r.o., Edenred
CZ s.r.o., Eskon s.r.o., Kooperativa pojišťovna, a.s., Neurovital s.r.o., Continual s.r.o., TRIWARE spol. s.r.o.
AppToCloud.com, s.r.o. a MagikInfo s.r.o., SÝKORA, KANIA & partneři.

6.

Zaměstnanec má právo:
a. od správce požadovat (i) přístup k osobním údajům týkajícím se své osoby, (ii) jejich opravu nebo výmaz, (iii)
omezení zpracování, (iv) právo vznést námitku proti zpracování, jakož i (v) právo na přenositelnost údajů;
b. tento souhlas kdykoliv odvolat, a to ve stejné formě v jakém jsem jej poskytl;
c. podat stížnost ohledně zpracování svých údajů správcem k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7.

Zaměstnanec bere na vědomí, že účast na teambuildingové akci pořádané správcem je dobrovolná a z toho důvodu
prohlašuje, že:
a.
b.
c.
d.

e.

se akce (spolu se svými rodinnými příslušníky) účastní dobrovolně, na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí;
bude dbát doporučení správce;
bude aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku;
se vzdává se vůči správci nároku na náhradu újmy, pokud mu či jeho rodinným příslušníkům tato při akci vznikne.

Zaměstnanec jakožto zákonný zástupce, potvrzuje, že si je vědom možných rizik spojených s účastí rodinných
příslušníků, zejména dětí, na teambuildingové akci správce a přebírá veškerou odpovědnost za jejich jednání během
celé doby trvání akce.

