
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOB SEZNÁMENÝCH 

S PRAVIDLY POHYBU PO PRACOVIŠTI SPOLEČNOSTI 

Osoby, které byly seznámeny s pravidly BOZP a PO ze strany společnosti, zejména se základními 

pravidly na staveništi, bychom rádi informovali o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu jméno, 

příjmení, zaměstnavatel (jiná osoba, v jejímž zájmu, nebo na jejíž pokyn jedná subjekt osobních údajů) 

datum narození a podpis. 

1. Účel zpracování a právní základ pro zpracování 

1.1 Účelem zpracování je prokazatelné seznámení osob, které se budou volně pohybovat po 

pracovišti společnosti, s pravidly BOZP a PO z důvodů prevence rizik a zvýšení bezpečnosti 

takových osob. Společnost vyžaduje osobní údaje v minimálním rozsahu tak, aby byl naplněn 

účel zákona. 

1.2 Právním důvodem pro toto zpracování je plnění našich zákonných povinností vycházejících 

zejména z: 

• zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• a prováděcí předpisy k těmto zákonům 

1.3 Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu 

souvisejícím s vaším pohybem po pracovišti společnosti a za účelem vymáhání případného 

našeho nároku souvisejícího s vaším pohybem po pracovišti společnosti. Jedná se o náš 

oprávněný zájem. 

2. Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům: 

• investor zakázky, jejíž plnění probíhá na pracovišti 

• státní orgány 

3. Doba uložení osobních údajů 

3.1 Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu fungování pracoviště společnosti (zejména po dobu 

fungování staveniště), nejdéle však po dobu 5 let od skončení vašeho pohybu po pracovišti 

společnosti, nestanoví-li právní předpis dobu delší. 



3.2 Osobní údaje mohou být případně uloženy po dobu trvání hrozby sporu souvisejícího s vaším 

pohybem po pracovišti společnosti nebo po dobu existence nároku souvisejícího s vaším 

pohybem na pracovišti společnosti. 

4. Vaše práva 

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva: 

• právo na přístup k osobním údajům 

• právo na opravu osobních údajů 

• právo na výmaz osobních údajů 

• právo na omezení zpracování osobních údajů 

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

• právo podat stížnost u dozorového úřadu 


