INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ
Správce osobních údajů
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“).
Sídlo: Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9, Česká republika
IČO: 70856508
E-mail: info@sfdi.cz, podatelna@sfdi.cz
Tel.: +420 266 097 110
ID Datové schránky: e5qaihb
SFDI je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury,
ve znění pozdějších předpisů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Jakub Voneš
E-mail: poverenec@sfdi.cz
Tel: +420 266 097 309

Účely zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a SFDI zaručuje bezpečnost
těchto dat. SFDI nastavil své procesy tak, aby bylo eliminováno riziko neoprávněného
nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich zničení či ztrátě, neoprávněnému
přenosu, neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití.
SFDI zpracovává vaše osobní údaje manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném
zpracování může docházet k automatizovanému rozhodování v rámci systému evidence
časového poplatku (více zde), ale nedochází k profilování. U jiných zpracování nedochází
k automatickému rozhodování ani profilování. Všechny vaše osobní údaje jsou
zpracovávány pracovníky SFDI nebo pracovníky zpracovatelů, kteří jsou vázáni
mlčenlivostí a závaznými vnitřními předpisy, popř. smluvním vztahem mezi SFDI
a zpracovatelem s ohledem na ochranu osobních údajů.
Účely zpracování:
1) Níže uvedená zpracování jsou činěna na základě nezbytnosti pro splnění úkolu ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který je správce pověřen, nebo
nezbytné pro splnění právních povinností, která se na správce vztahuje.
Zpracování:
 Plnění povinností a úkolů SFDI vyplývající z právních předpisů
 Poskytování finančních prostředků
 Příprava rozpočtu
 Kontrola vynaložených finančních prostředků
 Systém evidence časového poplatku (elektronická dálniční známka)
 Personální procesy
 Poskytování součinnosti orgánům veřejné správy
 Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků SFDI, včetně vymáhání pohledávek
 Zajištění vnitřních potřeb SFDI v oblasti správy budovy, bezpečnosti, kontroly,
auditu, archivace a vzdělávání
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Příprava, uzavření, plnění a změny smluv

2) Níže uvedená zpracování jsou činěna na základě oprávněného zájmu Správce.
Tato zpracování lze využít pouze v případě, jestliže zájem SFDI převažuje nad
zájmy subjektů údajů. Zpracování:
 Komunikace a poskytování informací mimo zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
 Zajištění vnitřních potřeb v oblasti bezpečnosti a kontroly
 Zlepšování kvality veřejné správy a transparentnosti
3) Níže uvedená zpracování jsou činěna na základě souhlasu subjektu údajů. Bez
udělení souhlasu SFDI tyto osobní údaje nemůže za tímto účelem zpracovat.
Zpracování:
 Informování o novinkách na webových stránkách
 Zveřejnění pořízených fotografií v rámci intranetu, webových stránkách nebo
sociálních sítí
 Zveřejnění životopisů představených na webových stránkách
Zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právních povinností, pro splnění úkolu
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, které se na SFDI vztahuj, jsou
založena zejména na základě následujících právních předpisů:
 Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších
předpisů
 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění
pozdějších předpisů
 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších
předpisů
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů
 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších
předpisů
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Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje jsou získávány přímo od osob, tedy subjektů údajů, nebo jsou získány od
třetích stran související s výkonem zaměstnaní nebo s výkonem veřejné správy.

Kategorie osobních údajů:
Kontaktní údaje, pod kterými si můžete představit: Bydliště, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo, identifikátor datové schránky. Jedná se o osobní údaje,
díky kterým může SFDI své zaměstnance kontaktovat.
Identifikační údaje, pod kterými si můžete představit: Jméno, příjmení, rodné příjmení,
rodinný stav, státní občanství, údaj, zda jde o osobu se zdravotním postižením, pracovní
pozice, e-mail, IČO, rodné číslo, evidenční číslo státního zaměstnance, datum a místo
narození, adresa trvalého a přechodného pobytu, číslo služebního průkazu, číslo
občanského průkazu, číslo řidičského oprávnění, fotografie/videozáznam, číslo účtu,
variabilní symbol a podpis. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým může
SFDI subjekt údajů jednoznačně a nezaměnitelně identifikovat.
Informace ze vzájemné komunikace – informace z dopisů, e-mailů nebo formulářů,
informace na fakturách a o transakcích.
Údaje o vyřízení agendy – Informace z agendy, která se Vás týká a zahrnuje údaje, které
jsou obsaženy v dokumentech (například životopis, doklady týkajících se srážek ze mzdy
– exekuce, insolvence, evidence pracovních úrazů, dokladů vzdělání atd.), spisech a
databázích nutných pro výkon agendy.

Předávání osobních údajů a jejich příjemci
Vaše osobní údaje mohou být předávány orgánům státní správy, jimž je SFDI povinen
předávat osobní údaje podle právních předpisů nebo Ministerstvu dopravy České
republiky jako řídícímu orgánu Operačního programu Doprava
Osobní údaje nejsou SFDI předávány do třetích zemí ani nejsou poskytované
mezinárodním organizacím.

Doba zpracování a uložení osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány, uchovávány a skartovány po dobu stanovenou
spisovým řádem, vydaným podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě. Osobní údaje nejsou uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po
uplynutí zákonné lhůty jsou osobní údaje bezpečně skartovány tak, aby nemohlo dojít k
jejich zneužití.

Stránka 3 z 6

Práva subjektu údajů
a) Právo odvolat souhlas
Pokud SFDI zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, máte
právo tento souhlas kdykoliv odvolat bez dopadu na výše uvedené účely.
b) Právo na přístup k osobním údajům
Jako vlastník osobních údajů máte právo získat od SFDI potvrzení, zda Vaše osobní údaje
jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále
právo k nim získat přístup spolu s následujícími informace o:
 účelu zpracování;
 kategoriích dotčených osobních údajů;
 příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou
zpřístupněny;
 plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné
určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 existenci práva požadovat od SFDI opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení
jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů;
 o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
zpracování.
SFDI poskytuje kopii zpracovávaných informací bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou
žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může SFDI
uložit přiměřený poplatek dle Sazebníku úhrad za poskytování informací o osobních
údajích, který je dostupný zde. Pokud byla žádost podána v elektronické formě, SFDI
vám poskytne informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud
nepožádáte o jiný způsob poskytnutí.
c) Právo na opravu
V případě, že zjistíte nepřesnost ve Vašich osobních údajích, máte jako vlastník osobních
údajů právo na to, aby SFDI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje.
S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních
údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
d) Právo na výmaz
Jako vlastník osobních údajů máte právo, aby SFDI vymazal Vaše osobní údaje, pokud je
splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
 osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
 odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a neexistence žádného
dalšího právního důvodu pro zpracování;
 vznesení námitky proti zpracování a neexistence žádného oprávněného důvodu
pro zpracování;
 osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zákonná výjimka, zejména protože zpracování
osobních údajů je nezbytné pro:
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výkon práva na svobodu projevu a informace;
splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů
Evropské unie nebo České republiky nebo na splnění úkolu provedeného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je SFDI pověřen;
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického
výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo
na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e) Právo na omezení zpracování
Jako vlastník osobních údajů máte právo na to, aby SFDI omezil zpracování Vašich
osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
 popření přesnosti osobních údajů – SFDI omezí zpracování na dobu potřebnou
k tomu, aby mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho
žádáte o omezení jejich použití;
 SFDI již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete
pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 vznesení námitky proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody
SFDI převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení,
zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo
z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo České republiky.
f) Právo na přenositelnost údajů
Jako vlastník osobních údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo
požádat o předání těchto údajů jinému správci, aniž by tomu SFDI bránil, a to v případě,
že:
 osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů;
 zpracování se provádí automatizovaně.
SFDI, pokud je to technicky možné, předá údaje jinému správci na Vaši žádost. Toto
právo se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
g) Právo vznést námitku
Jako vlastník osobních údajů máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, pokud právním nárokem na zpracování je splnění úkolu ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo zpracování je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů správce či třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. SFDI
osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody
pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
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h) Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodnutí, včetně
profilování
Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí
založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má
pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem dotýká.
i) Právo podat stížnost
Jako vlastník osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních
údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,
tel: +420 234 665 111, web: http://www.uoou.cz/, pokud se domníváte, že zpracováním
vašich osobních údajů SFDI je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Výkon Vašich práv subjektu údajů
SFDI s ohledem na možná rizika zneužití a zajištění ochrany osobních údajů subjektu
údajů (např. klient, zaměstnanec, dodavatel atp.), omezuje komunikační kanály,
kterými lze přijmout a reagovat na Váš požadavek o uplatnění práva subjektu údajů.
Pro jednoznačnou identifikaci subjektu údajů vyžadujeme následující osobní údaje:
jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.
1. Do určené datové schránky Státního fondu dopravní infrastruktury
s identifikátorem e5qaihb na webové adrese https://mojedatovaschranka.cz/.
2. E-mailem na adresu podatelna@sfdi.cz (žádost, ve které uvedete, které z práv chcete
uplatnit, ve formátu .PDF, který bude opatřen elektronickým podpisem, se kterým
zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu).
3. V listinné podobě prostřednictvím provozovatele poskytujícího poštovní služby
s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská
1955/278, 190 00 Praha 9.
SFDI poskytuje informace o zpracování osobních údajů bezplatně. Pouze v případě,
kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může
SFDI uložit přiměřený poplatek dle Sazebníku úhrad za poskytování informací o osobních
údajích, který je dostupný zde.
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