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Oznámení o způsobu zacházení a ochraně osobních údajů zaměstnanců 

Společnost Cerea, a.s. se sídlem Dělnická 384, 531 25 Pardubice, IČO 46504940, považuje 
ochranu osobních údajů svých zaměstnanců za velmi důležitou a záleží jí na tom, aby nedocházelo 
k neoprávněnému nakládání s těmito údaji, k jejich únikům anebo k jejich zneužití. Přestože se snažíme 
omezit nakládání s osobními a důvěrnými informacemi na minimum, jsou kategorie osobních údajů, 
které evidovat musíme. Cerea, a.s. jako správce osobních údajů Vás proto tímto oznámením chce 
informovat, jaké osobní údaje o Vás eviduje, k čemu je využívá a na základě jaké legislativy tak činí. 

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme převážně v souladu s právními předpisy, které se 
týkají personální a mzdové agendy a účetnictví, přičemž se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR nebo Nařízení). 

Jaké osobní údaje zpracováváme o našich zaměstnancích? 

Pro vedení personální a mzdové agendy nám plnění povinností z pracovní smlouvy a platné 
legislativy umožňuje či přímo ukládá zpracovávat kategorii zaměstnaneckých osobních údajů, máme 
pro to právní důvod. Pod těmito údaji si můžete představit Vaše jméno, příjmení, datum narození, 
rodné číslo, adresu, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mail apod. Pro daňové potřeby 
zpracováváme i osobní údaje Vašich nejbližších (děti, manžel/ka, partner/ka). Zaměstnanecké osobní 
údaje se objevují v mnoha zdrojích a procesech (nábor zaměstnanců, povinná školení, lékařské 
prohlídky, výplata mezd, důchodové připojištění, daně, komunikace se zákazníkem nebo veřejnou 
správou atd.), a to jak ve fyzické, tak v elektronické podobě. 

Osobním údajem, který může mít různé důvody zpracování, je např. fotografie. V případě, že by 
Cerea chtěla využít Vaši fotografii pro marketingové nebo PR účely (např. na sociálních sítích, na našich 
webových stránkách apod.), budete požádáni o souhlas s pořízením a zveřejněním takové fotografie. 
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud by ale byla Vaše fotografie pořízena za účelem zadání 
do personálně informačního systému, za účelem výroby zaměstnanecké karty nebo při focení na 
veřejných zaměstnaneckých akcích nebo oficiálních akcích společnosti Cerea, a.s. (např. Polní dny, 
veletrhy, výstavy apod.), o souhlas s pořízením a používáním takové fotografie Vás žádat nebudeme, 
protože se jedná o oprávněný zájem správce, kterým je identifikace zaměstnanců anebo dokumentace 
realizace oficiálních a zaměstnaneckých akcí společnosti Cerea, a.s. 

Mimo výše zmíněné osobní údaje pořizujeme videozáznamy z našeho kamerového systému. 
Činíme tak z důvodu ochrany našeho (ale i Vašeho) majetku. Tyto záznamy jsou archivovány po dobu 
7 dnů a nejsou předávány třetím stranám bez poskytnutí informací o takovém předání. Kamerový 
systém používaný ve společnosti je registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů. 
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K Vašim osobním datům mohou mít přístup tzv. zpracovatelé osobních údajů. Jsou to obvykle 
dodavatelé příslušného software, v němž údaje zpracováváme (personální, případně účetní SW), 
osoby, které nám pomáhají se zabezpečením sítě a IT bezpečností, a dále naši právní, daňoví a účetní 
poradci a auditoři.  

Uchování a přenos osobních údajů 

Veškeré osobní údaje, které od Vás získáme, využíváme výhradně pro vnitřní potřebu 
společnosti po dobu trvání pracovního poměru vyjma údajů, jejichž uchovávání je stanoveno platnými 
právními předpisy či interním předpisem upravujícím archivaci dokumentů ve společnosti. 

Vaše osobní údaje chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího 
upozornění nebo Vašeho souhlasu s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost 
stanovenou zákonem (např. státní správy, pojišťovny, bezpečnostní složky apod.), povinnost vyplývající 
ze smluvního vztahu se zaměstnancem (např. mzdy na účet v bance), ochranu práv společnosti (např. 
právníci). 

Vaše práva jakožto našeho zaměstnance 

Vaším právem je obdržet informace o osobních údajích, které o Vás zpracováváme. Máte právo 
přístupu k osobním údajům, zejména právo nahlížet do osobního spisu zaměstnance, právo požádat o 
vysvětlení, doplnění, opravu osobních údajů a odstranění závadného stavu. 

Jelikož některé osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu, 
náleží Vám taktéž právo kdykoliv vznést námitku proti takto zpracovávaným osobním údajům. 
V případech upravených v čl. 17 Nařízení můžete požadovat výmaz osobních údajů a dále v případech 
upravených v čl. 18 Nařízení můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů. 

Více informací o způsobech ochrany a nakládání s osobními údaji, kterými se naše společnost 
řídí, najdete na Extranetu Cerea v záložce Dokumenty, složka GDPR link 
https://extranet.agrofert.cz/spolecnosti/cerea/.  

Jste-li přesvědčeni, že s Vašimi osobními údaji nezacházíme adekvátně a podle zákonných 
norem, budeme rádi, pokud nám sdělíte Vaše připomínky, abychom je mohli společně vyřešit. Ve 
věcech ochrany osobních údajů máte i možnost obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 

Máte-li jakékoliv otázky v oblasti ochrany Vašich osobních údajů, zašlete je prosím na e-
mailovou adresu gdpr@cerea.cz . 
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