Informace o zpracování osobních údajů společností Imperial Tobacco pro zaměstnance
(tzv. Informační memorandum)

Kdo je správcem osobních údajů?
Správcem osobních údajů je společnost Imperial Tobacco, IČO: 43005012, se sídlem Praha 5 Smíchov, Radlická 3201 14, PSČ 15000,
zaps. v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4768 (dále jen „Imperial Tobacco“).
→ Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje a na základě jakého právního titulu?
Účel zpracování
Uzavření pracovní smlouvy, dohody o výkonu
práce nebo činnosti
Evidence požadovaných údajů
v pracovněprávní, účetní a daňové oblasti
Sdílení dat v rámci skupiny Imperial Tobacco
Přímý marketing (nabízení nových produktů a
služeb Imperial Tobacco

Právní titul
Splnění smlouvy, vč. předsmluvních
vyjednávání – jedná se tedy o smluvní
požadavek
Splnění právní povinnosti – jedná se tedy o
právní požadavek
Oprávněný zájem – jedná se tedy o smluvní
požadavek
Oprávněný zájem

→Kdo každý se může stát příjemcem osobních údajů?
Okruh příjemců osobních údajů (tedy osob, které se k osobním
údajům „dostatnou“) se snažíme co nejvíce omezit. I přesto však
mezi příjemce patří zejména:
a)
b)

společnosti skupiny Imperial Tobacco Group PLC,
mezi které patří i Imperial Tobacco.
naši dodavatelé a poskytovatelé služeb, např. při
poštovní přepravy, nebo osoby, které poskytují správu
IT systému.

→ Předáváte osobní údaje mimo členské státy EU?
Osobní údaje nepředáváme mimo členské státy EU.
→ Jak dlouho máte osobní údaje uloženy?
Vaše osobní údaje máme uloženy po doby trvání smluvního
vztahu a dále po dobu promlčení, resp. po dobu, kdy uchování
smlouvy po nás požadují právní předpisy (např. účetní, daňově).
→ Jaké jsou moje práva ve vztahu k osobním údajům?
Můžete od nás požadovat přístup k osobním údajům, jejich
opravu či výmaz, omezení jejich zpracování. Dále můžete uplatnit
přenositelnost osobních údajů a vznést námitku proti zpracování.
Jakoukoliv ze shora uvedených žádostí nám prosím doručte
elektronicky nebo v listinné podobě na některou z níže uvedených
adres:
e-mail: gdpr@cz.imptob.com nebo
poštovní adresa: Imperial Tobacco, Radlická 3201 14,
PSČ 15 000, Praha 5 – Smíchov.
→ Můžu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?
V případě, že by bylo zpracování osobních údajů založeno na
souhlasu, máte možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat. Pro
tento účel využijte adresy uvedené u předchozí odrážky.
Souhlas je vyžadován v případě, že využíváte platební kartu
společnosti Sodexo Pass Česká republika a.s. IČO: 61860476
(dále jen „Sodexo“), za účelem nákupu stravy a tzv. share save

Smluvní resp. zákonný požadavek
Smluvní požadavek
Zákonný požadavek
Smluvní požadavek
Smluvní požadavek

plan. Jakmile souhlas odvoláte, podnikneme všechny kroky
k tomu, aby Vaše osobní údaje nebyly v této souvislosti dále
zpracovávány. Berte prosím na vědomí, že ukončení užívání
platební karty a zavedení jiného způsobu příspěvku na stravování
může zabrat určitou dobu (zpravidla měsíc).
→ Kde se můžu stěžovat ohledně zpracování osobních údajů?
S Vaší stížnosti se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky:
qkbaa2n.
→
Dochází
při
zpracování
k automatizovanému
individuálnímu rozhodování, včetně profilování?
K automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně
profilování, dochází v tomto rozsahu: vyhodnocování plnění
Vašich pracovních úkolů (např. splněných cílů) za účelem Vašeho
případného povýšení, navýšení mzdy nebo nabídnutí pracovní
pozice v zahraničí.
Společnost Sodexo může profilovat Vaše osobní údaje za účelem
vytvoření statistických dat týkajících se oblíbenosti konkrétního
restauračního zařízení.
Společnosti spravující tzv. share save plan může Vaše data využít
za účelem vytvoření statistických dat o Vašich spořících návycích,
o způsobu investování a posouzení celkového objemu
nakoupených akcí a investovaných peněz napříč různými zeměmi
nebo funkcemi ve skupině Imperial Tobacco. Mezi tyto
společnosti patří i UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., 64948242.
→ Z jakého zdroje vycházíme a jaké kategorie osobních
údajů zpracováváme v případě, že jsme osobní údaje
nezískaly od Vás?
Pokud jste nám osobní údaje neposkytl sám, pak jsme je získaly
od orgánu veřejné moci (například od České zprávy sociálního
zabezpečení). Kategorie osobních údajů bude vždy obsahovat
identifikační údaje a dále údaje relevantní pro výkon veřejné
moci a (např. doba pojištění, pracovní úrazy, apod.).

