
 
 

Informace o zpracování osobních údajů - zaměstnanci dodavatelů 
 

Společnost INSET s.r.o. vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 234236, se sídlem 

Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 035 79 727 z pozice správce dle GDPR 

zpracovává u dodavatelů, přesněji u zaměstnanců dodavatelského subjektu, kteří se společností INSET 

s.r.o. spolupracují, osobní údaje v rozsahu:  

 jméno a příjmení zaměstnance  

 telefonický a emailový kontakt zaměstnance  

 certifikáty a osvědčení pro doložení kvalifikace a praxe 

 vysokoškolské diplomy a vysvědčení pro doložení kvalifikace 

 osobní údaje uvedené v profesním životopisu zaměstnance  

 osobní údaje uvedené v dokumentech potvrzující kvalifikaci zaměstnance (kvalifikační 

předpoklady a reference) 

 osobní údaje uvedené ve stavebním deníku 

 

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat na základě smluvního vztahu, pro spolupráci při realizaci 

zakázky, dle právního titulu uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovány po dobu 

spolupráce s dodavatelskými subjekty a následně archivovány po dobu 10 let z důvodu možnosti hájení 

práva a oprávněných zájmů společnosti.  

 

Zpracování osobních údajů je prováděno společností, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje jsou 

poskytovány třetím stranám, jedná se o subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona nebo o 

subjekty, u kterých je nutné provést předání osobních údajů v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Zpracovateli, kteří mají přístup k vybraným osobním údajům: externí IT správce sítě. Osobní údaje jsou 

zpracovány v elektronické formě v rámci interního systému a v tištěné formě v rámci archivu společnosti, 

a jsou řádně zabezpečené proti odcizení.    

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo po společnosti  

 požadovat informace, jaké osobní údaje společnost zpracovává 

 požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 

 požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů  

 požádat o výmaz evidovaných osobních údajů  

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit na společnost nebo Úřad na ochranu osobních údajů  

 

V případě námitek či dotazů ohledně zpracování osobních údajů se obraťte na emailovou adresu 

oou@inset.com.  
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