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Záznam o zpracování osobních údajů – správce 

dle čl. 30 Nařízení EP a Rady EU č. 2016/679 

Záznam o správě osobních dat 

- Smluvní oddělení 

- Obchodní oddělení 

- Fakturační oddělení 

- Vedení společnosti 

 

 

Správce JOB LEADER EUROPE s.r.o. 

Kontaktní údaje Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 

IČ: 28885279 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka č. 151061 

Zástupce správce pro činnost 
MK 

Pověřenec pro ochranu OÚ - 

 

Údaje o činnostech zpracování osobních údajů 

Účel 

Jednání o uzavření nebo změně smlouvy 

Plnění smlouvy a poskytování služeb 

Plnění zákonem uložených povinností 

Vyúčtování smluvních nároků a plnění platebních povinností 

Plnění účetních a daňových povinností 

Vymáhání pohledávek a uplatňování jiných nároků prostřednictvím soudů či 

jiných nezávislých institucí 

Základní kontaktování smluvního partnera 

Nabízení obdobných služeb 

Vedení databáze (CRM systému) 

Marketingové aktivity (zejména vedení evidence smluvních partnerů, 

marketingové průzkumy, průzkumy spokojenosti, zasílání informačních 

sdělení o novinkách týkajících se činnosti správce, aj.) 

Právní základ zpracování (titul) 

Plnění smlouvy, plnění zákonných povinností, oprávněný zájem správce, popř. 

souhlas 

Kategorie subjektu osobních 

údajů Smluvní partneři (dodavatelé, odběratelé opraváři) 

Kategorie osobních údajů 

Smluvní partneři fyzické osoby: 

identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, popř. rodné číslo, státní 

příslušnost 

kontaktní údaje: adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, telefon, e-

mailová adresa 

další osobní údaje: číslo bankovního spojení, počet členů domácnosti  

 

U právnických osob či podnikajících fyzických osob jsou zpracovávány tyto 

údaje:  

identifikační údaje: název firmy, jméno, příjmení, datum narození, popř. rodné 

číslo, slouží-li jako identifikátor v rámci DIČ, IČ, sídlo, místo podnikání  

kontaktní údaje: korespondenční adresa, telefon, e-mailová adresa 
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další osobní údaje: číslo bankovního spojení, jméno a příjmení kontaktní osoby 

/ obchodního zástupce a její telefonní číslo, mailová nebo jiná kontaktní 

adresa, pracovní pozice 

Doba zpracování 

Po dobu trvání smluvního vztahu 

Po skončení smluvního vztahu po dobu zákonem stanovených archivačních 

lhůt, plnění zákonných povinností a uplatňování oprávněných zájmů správce 

Po dobu pěti let od udělení souhlasu k marketingovým účelům, popř. do doby 

odvolání souhlasu, bude-li odvolán dříve 

Výmaz – plánované lhůty 

Po skončení smluvního vztahu do 30 dnů 

Po uplynutí zákonných lhůt do 14 dnů 

Po zániku oprávněného zájmu správce do 14 dnů 

Po uplynutí lhůty pěti let od udělení souhlasu k marketingovým účelům, popř. 

odvolání souhlasu do 14 dnů 

 

Zpřístupnění osobních údajů 

 

 

Externí účetní a daňový poradce  

Poskytovatel fakturačních služeb 

Spolupracující advokátní kancelář při vymáhání nároků správce 

Společnost zajišťující IT služby a správu sítě 

Společnost zajišťující bezpečnostní prvky 

Společnosti zajišťující rozeslání listovních zásilek, rozesílání hromadných 

mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, 

průzkum spokojenosti smluvních partnerů či trhu, správu telefonické a 

emailové linky, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové 

aktivity 

Kontrolní orgány a úřady, soudy, exekutoři, insolvenční správci 

 

Předávání do třetích zemí – titul 

 

Ne 

 

 

Technická a organizační opatření 

Technická a organizační 

opatření 

Organizační a technická opatření v souladu s vnitřní směrnicí pro ochranu 

osobních údajů 

 

Zejména: oddělené uložení, uzamčení ve skříních, přístupová hesla, 

softwarový přístup chráněný uživatelským jménem a heslem 

 

 


