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Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení 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“),  a poučení 
subjektů údajů  

 
  

Společnost TRAMO RAIL, a.s. 
se sídlem: Železniční 547/4, 772 00 Olomouc 

IČO: 253 69 610 
Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1614 

    

 

tímto jakožto správce osobních údajů v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování, 
způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu 
údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností TRAMO RAIL, a.s. 

 

TRAMO RAIL, a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie a České 
republiky, zejména v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, 
zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování 
osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními 
vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“) 
a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“) 
a dalších právních předpisů. 

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:  

TRAMO RAIL, a.s. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ či 
nařízením, přičemž tyto osobní údaje TRAMO RAIL, a.s. shromažďuje a zpracovává vždy 
korektně, zákonným a transparentním způsobem, pouze za stanoveným účelem pro kterým 
byly osobní údaje shromážděny, v níže uvedeném nezbytném rozsahu, po nezbytně nutnou 
dobu, zpravidla po dobu trvání pracovněprávního vztahu a následně po dobu, po kterou je 
správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle právních předpisů; to samé platí, 
nedojde-li k uzavření pracovního poměru se zaměstnancem na základě smlouvy nebo dohody. 
Osobní údaje jsou vždy zpracovávány tak, aby byly náležitě zabezpečeny a chráněny před 
neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo 
poškozením. 

 

Základní účely zpracování osobních údajů společností TRAMO RAIL, a.s.: 

a) plnění smlouvy a poskytování služeb; 

b) zajištění provozních činností (pracovněprávní, mzdové, účetní a další); 

c) účetní a daňové účely; 
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d) vymáhání pohledávek; 

e) splnění právní povinnosti; 

f) přímý marketing (informační a produktové kampaně) TRAMO RAIL, a.s.; 

g) ochrana majetku a osob. 

 

Právním základem pro zpracování je zejména: 

a) souhlas subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů; 

b) splnění smlouvy; 

c) splnění právní povinnosti; 

d) ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů; 

e) oprávněný zájem správce. 

 

Rozsah zpracování osobních údajů společností TRAMO RAIL, a.s.: 

a) identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu 
totožnosti, rodné číslo 

b) adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná 
kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa; 

c) další osobní údaje: číslo bankovního účtu, další osobní údaje plynoucí z konkrétní 
smlouvy či ze zákona 

 

Zdroje osobních údajů: 

TRAMO RAIL, a.s. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o 
uzavření pracovní smlouvy či dohod, příp. od třetích osob. 

TRAMO RAIL, a.s. vždy informuje subjekty údajů o tom, zda je poskytování osobních údajů 
zákonným či smluvním požadavkem, dále kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro 
poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních 
údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a společností TRAMO RAIL, a.s. a 
také významně zefektivní vzájemný pracovněprávní vztah. Subjekt údajů je vždy informován o 
skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování. 

TRAMO RAIL, a.s. dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy 
nebo na základě zvláštních právních předpisů. 

TRAMO RAIL, a.s. za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a 
bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikaci se subjekty údajů (především telefonické 
hovory na dispečerské linky nebo na kontraktační linky). 

Za účelem zajištění bezpečnosti TRAMO RAIL, a.s. a také bezpečnosti osob a majetku 
v prostorách TRAMO RAIL, a.s. a poskytovaných služeb jsou na budovách ve správě či 
vlastnictví skupiny TRAMO RAIL, a.s. instalovány kamerové systémy. O umístění kamerových 
systémů jsou subjekty údajů vždy informovány informačními cedulemi a piktogramy při vstupu 
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do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou 
dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány. 

 

Zpracovatelé a příjemci: 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti TRAMO RAIL, 
a.s. a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli TRAMO RAIL, a.s., a to na základě 
smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ a nařízením. 

Zpracovateli osobních údajů TRAMO RAIL, a.s. jsou zejména: 

a) náhradní dodavatelé nebo poskytovatelé služeb, 

b) dodavatelé kamerových, přístupových a docházkových systémů umístěných v 
prostorách TRAMO RAIL, a.s., 

c) další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících 
dokumentů, 

d) osoby, které poskytují TRAMO RAIL, a.s. služby v případě, že se zákazník rozhodne 
služeb využít, 

e) jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním 
smluvních nebo zákonných povinností TRAMO RAIL, a.s. 

TRAMO RAIL, a.s. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních 
údajů je společností TRAMO RAIL, a.s. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ 
a nařízením. Stejné zabezpečení vyžaduje TRAMO RAIL, a.s. i od Zpracovatelů osobních údajů.  

TRAMO RAIL, a.s. oznámení subjektu údajů ty případy porušení zabezpečení osobních 
údajů, u kterých je dána pravděpodobnost vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob, 
s výjimkami uvedenými přímo v nařízení. 

TRAMO RAIL, a.s.  informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti 
předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných 
osobních údajů vyžadovat. 

 

Doba zpracování osobních údajů: 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách nebo dobou trvání jejich 
účinnosti, se lhůtami uvedenými ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných 
obecně závazných právních předpisech České republiky, přičemž osobní údaje budou vždy 
zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z uvedených 
právních dokumentů.  

 

Práva subjektů údajů: 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu 
zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou 
předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, době, po kterou budou osobní údaje 
uloženy, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně 
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kategoriích příjemců osobních údajů, o skutečnosti, že dochází k automatizovanému 
rozhodování, včetně profilování.  

Udělil-li subjekt údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, má právo tento 
souhlas kdykoli odvolat, aniž tím bude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu 
uděleném před jeho odvoláním. 

Subjekt údajů má ve smyslu čl. 16 – 22 nařízení právo na opravu nepřesných osobních údajů 
či doplnění neúplných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů z důvodů uvedených v 
nařízení se stanovenými výjimkami, právo na omezení zpracování z důvodů uvedených v 
nařízení. Veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování  TRAMO RAIL, 
a.s.  oznámí jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, bude-li to možné a 
přiměřené. Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost údajů k jinému správci. 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, 
na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto 
ustanoveních. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má 
subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho 
týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého 
marketingu. 

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho 
obdobných způsobem významně dotýká. 

 

Poskytnutí informací 

TRAMO RAIL, a.s.  poskytne sdělení požadovaných informací na základě žádosti bez 
zbytečného odkladu a poskytne zdarma jednu kopií zpracovávaných osobních údajů. Za další 
kopie může požadovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím 
požadovaných informací, nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů za přiměřenou 
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. 

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že TRAMO RAIL, a.s.  nebo smluvní 
Zpracovatel TRAMO RAIL, a.s.  provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s 
ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je 
subjekt údajů oprávněn: 

a) požádat TRAMO RAIL, a.s.  nebo jeho smluvního Zpracovatele o vysvětlení; 

b) požadovat, aby TRAMO RAIL, a.s.  nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto 
vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení 
opravy, výmazu (být zapomenut), omezení zpracování, doplnění nebo likvidaci 
osobních údajů;  

c) požádat TRAMO RAIL, a.s.  o přístup k osobním údajům, zejména o informace o 
tom, jaké údaje o zaměstnanci jsou TRAMO RAIL, a.s.  zpracovávány; 

d) právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů; 

e) získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu, a právo subjektu údajů předat tyto údaje jinému 
správci. 
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TRAMO RAIL, a.s. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho 
žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem (stížností) na Úřad pro 
ochranu osobních údajů.  

 

− Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce 

www.tramo-rail.cz  

 

 

http://www.tramo-rail.cz/

