
  Informace pro zaměstnance o vedení jejich osobních údajů 

Zaměstnavatel: Domácí zdravotní a hospicová péče Jindřichův Hradec s.r.o. 

                             U Nemocnice 380/III Jindřichův Hradec 37701 

                            IČO 4986091    

 Informujeme Vás, že jako Váš zaměstnavatel vedeme o Vás následující osobní údaje: 

 Pracovní smlouvu a údaje uvedené v této smlouvě o Vaší osobě.  

 Mzdové výměry zaměstnavatele, kterými je stanovena výše Vaší mzdy. 

 Doklady o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany osobních   

údajů, případně o Vaší účasti na dalších školeních, kterých se účastníte. 

 Doklady o Vaší kvalifikaci, které jste nám předal, nebo předáváte. 

 Případně mohou být vedeny doklady o právních jednáních podle zákoníku práce, jako jsou upozornění 

na porušení povinností vztahujících se k vykonávané práci, nedostatečné pracovní výsledky, nebo naopak o 

udělených odměnách a oceněních Vaší práce ze strany zaměstnavatele. 

 Osobní údaje vyplývající z právních předpisů a potřebné pro stanovení daní a odvodů. 

 Údaje o Vašem zdravotním stavu vede poskytovatel zdravotních služeb, který provádí pracovně 

lékařské služby. Tyto údaje vede samostatně ve své zdravotnické dokumentaci a zaměstnavatel k nim nemá 

přístup. Zaměstnavateli jsou pouze sdělovány výsledky lékařských posudků v rámci pracovně lékařských služeb 

o tom, zda je zaměstnanec způsobilý k výkonu práce bez omezení, případně s omezením a jakým, eventuálně, 

že není nadále k dosavadní práci způsobilý. 

  

 Pokud by o Vás zaměstnavatel vedl ještě další osobní údaje nad rámec těch, které jsou zde uvedeny, 

budete o tom informován, případně bude vyžádán Váš souhlas s jejich vedením.  

 

Vaše práva v souvislosti se shromažďováním osobních údajů: Máte právo na přístup ke svým 

osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo 

požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu 

dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Pokud se domníváte, že 

zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů, můžete 

podat stížnost  u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem 

Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7.  


