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Příloha č. 1  

Vzor - Souhlas zaměstnance se zpracováváním osobních údajů  

I. Úvod 

Společnost Alfa s.r.o. [následují identifikační údaje společnosti] se jako 

zaměstnavatel rozhodla z pozice správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) zpracovávat osobní údaje svých 

zaměstnanců v rozsahu širším, než vyžaduje zákon, a to především za účelem 

zvýšení efektivity řízení podniku a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.  

II.  Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zaměstnanců společnosti Alfa s.r.o., které budou shromažďovány a 

dále zpracovávány, zahrnují: 

−−−− jméno a příjmení, tituly; 

−−−− datum a místo narození, rodné číslo a státní příslušnost; 

−−−− bydliště; 

−−−− pasová fotografie; 

−−−− údaje a doklady o dosaženém vzdělání, předchozí praxi a jazykových 

znalostech; 

−−−− výši a strukturu mzdy; přehled půjček poskytnutých zaměstnanci ze strany 

společnosti; 

−−−− rodinný stav, údaje o rodinných příslušnících (děti, manželé), a to konkrétně 

jméno a příjmení, datum narození a státní příslušnost; 

−−−− [další osobní údaje dle potřeby zaměstnavatele]. 

III. Účel zpracování 

Osobní údaje zaměstnanců společnosti Alfa s.r.o. budou v různých časových 

rozmezích zpracovávány za účelem vytváření, hodnocení a přizpůsobování 

personálních a odměňovacích systémů, pro zpracovávání modelů podílové účasti 

zaměstnanců ve společnosti a pro řízení dalších strategických postupů.  
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IV. Způsob zpracování 

Osobní údaje zaměstnanců společnosti Alfa s.r.o. budou zpracovávány manuálně i 

automatizovaně. K osobním údajům budou mít přístup pověření pracovníci 

zaměstnavatel na pozici mzdový účetní, personalista a správce IT. 

V. Platnost souhlasu 

Poskytnutí osobních údajů společnosti Alfa s.r.o. v rozsahu nad rámec stanovený 

zákonem je dobrovolné. Informaci o tom, které osobní údaje jsou o konkrétního 

zaměstnance zpracovávány nad rámec zákona, poskytne obratem na ústní či 

písemné vyžádání personalista společnosti. Souhlas zaměstnance je udělován na 

období trvání pracovního poměru, nejdéle však na dobu dvaceti let. 

VI. Poučení 

Zaměstnanec společnosti Alfa s.r.o. má právo na přístup k osobním údajům a právo 

na opravu osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se zaměstnanec společnosti 

Alfa s.r.o., že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v 

rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se 

zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 

zpracování, může požádat společnost Alfa s.r.o. o vysvětlení či požadovat, aby byl 

odstraněn takto vzniklý stav. Zejména může žádat blokování, provedení opravy, 

doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

Zaměstnanec má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem 

v Praze 7, Pplk. Sochora 27, a to zejména v případě, kdy společnost Alfa s.r.o. 

nevyhoví jeho žádosti o vysvětlení či odstranění stavu vzniklého zpracováním jeho 

osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života 

nebo v rozporu se zákonem. 

V případě vzniku nemajetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů může 

zaměstnanec uplatnit svůj nárok podle obecných předpisů (občanský zákoník).  
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U d ě l u j i  tímto s o u h l a s  ke zpracování mých osobních údajů 

v rozsahu a pro účely, které jsou uvedeny v tomto oznámení o zpracování údajů, a 

to na dobu trvání mého pracovního poměru u společnosti Alfa s.r.o., nejdéle však 

na dobu dvaceti let.   

V _________________ dne ______________ 

 

________________________________ 

[jméno, příjmení] 

zaměstnanec 
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Příloha č. 2 

Vzor - Poučení zaměstnance o provozování kamerového systému  

I. Za účelem nepřetržité ochrany majetku společnosti Alfa s.r.o. [následují 

identifikační údaje společnosti], a to zejména za účelem odvracení krádeží, 

poškození či zničení předmětů vyšší hodnoty nacházejících se v IT centru a 

skladu společnosti, tj. v objektu na adrese [následuje uvedení přesné adresy 

včetně případného podlaží], je v těchto prostorách nainstalován kamerový 

systém se záznamovým zařízením.  

II. Jakožto zaměstnance společnosti Alfa s.r.o. činného v prostorách, které jsou 

monitorovány výše uvedeným kamerovým systémem, bychom Vás tímto 

chtěli informovat o jeho provozování, a rovněž o účelu a způsobu jeho 

provádění. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se můžete obrátit i na svého 

přímého nadřízeného.  

III. Používání kamerového systému se řídí následujícími zásadami:  

1) Kamery nejsou primárně určeny ke sledování zaměstnanců a jejich 

výkonnosti či kontrole jejich chování. Hlavním důvodem instalace 

kamerového systému je zvýšená ochrana majetku společnosti Alfa s.r.o.  

2) Náhodně či namátkově získané informace o možných majetkových 

deliktech ze strany zaměstnanců společnosti Alfa s.r.o. však budou 

vyhodnocovány v souladu s účelem kamerového systému a budou dále 

řešeny v souladu s právními předpisy.  

3) Ovládání a přístup k záznamům pořízeným kamerovým systémem je 

průběžně prováděno pověřenými zaměstnanci společnosti Alfa s.r.o. 

Pověření zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně 

pořízených záznamů a jsou oprávněni získané informace předávat pouze 

statutárním orgánům a pověřeným vedoucím zaměstnancům společnosti 

Alfa s.r.o. 

4) Ovládání a přístup k záznamům pořízeným kamerovým systémem ze 

strany dalších osob s výjimkou pověřených zaměstnanců je vyloučeno. 
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Stejně tak je zakázáno jakékoliv předání či využití získaných informací 

kromě případů uvedených v předchozích odstavcích.   

5) Záznamy pořízené kamerovým systémem jsou archivovány na centrálním 

serveru společnosti Alfa s.r.o., který je řádně zabezpečen proti 

jakémukoliv neoprávněnému přístupu. Archivované záznamy jsou do třech 

pracovních dnů od jejich pořízení průběžně ze serveru mazány. Delší doba 

archivace je přípustná pouze tehdy, vyplynulo-li by ze záznamů, že došlo 

k protiprávnímu zásahu do majetku či práv a chráněných zájmů 

společnosti Alfa s.r.o.  

IV. Současně Vás informujeme, že máte v rozsahu § 12 a 21 zákona č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, právo na poskytnutí 

informací o prováděném zpracování osobních údajů a právo požadovat, aby 

Vaše osobní údaje nebyly zpracovávány v rozporu se zákonem. Máte rovněž 

právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

V _________________ dne ______________ 

 

________________________________ 

Alfa s.r.o. 
zaměstnavatel 

 

 

Potvrzuji, že jsem byl náležitě informován/a  o zavedení kamerového systému na 

mém pracovišti, o zásadách jeho užívání, jakož i o svých právech vyplývajících ze 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

V _________________ dne ______________ 

 

________________________________ 

[jméno, příjmení] 
zaměstnanec 


