SOUHLAS ZAMĚSTNANCE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlašuji tímto, že jakožto zaměstnanec společnosti SECURITAS ČR s.r.o., se sídlem Pod Pekárnami 878/2,
190 00 Praha 9 Vysočany, IČ: 43872026, uděluji svůj informovaný, bezpodmínečný a jednoznačný souhlas
(“Souhlas”) společnosti Securitas AB, společnosti ustavené ve Švédsku se sídlem v Lindhagensplan 70, SE-112
43 Stockholm, Švédsko, a společnosti SECURITAS ČR s.r.o., ke sběru a zpracování omezeného množství mých
osobních údajů za účelem provozování interního systému oznamování prohřešků “Linka Integrity” v databázi
(dále jen “Databáze”), která se fyzicky nachází v Kelowna, Britská Kolumbie, 2130 Leckie Place, V1Y 7W7
Kanada. Na základě smlouvy uzavřené mezi Securitas AB, Ethics Point a SECURITAS ČR s.r.o. bude mít
Ethics Point jako zpracovatel osobních údajů právo zpracovávat mé osobní údaje pouze pro účely a v rámci
podmínek stanovených tímto Souhlasem. Zpracování bude prováděno převážně elektronicky. Ethics Point,
jakožto zpracovatel osobních údajů má sídlo v USA. Pro účely poskytování dostatečné ochrany pro převod
osobních údajů dodržuje Ethics Point Zásady bezpečného zachování tajemství publikované Ministerstvem
obchodu USA (“Bezpečný přístav (Safe Harbor)”).
SECURITAS ČR s.r.o. bude pro účely tohoto Souhlasu vystupovat jako správce osobních údajů.
Rozsah mých osobních údajů, které budou zpracovány, bude omezen na následující:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

moje jméno a příjmení;
moje telefonní číslo;
moje e-mailová adresa;
moje pracovní zařazení a osobní číslo přidělené zaměstnavatelem;
jakékoliv chování z mé strany považované nebo vnímané za nežádoucí zaměstnancem Securitas
A.B., SECURITAS ČR s.r.o. nebo jiné společnosti z holdingu Securitas, které zahrnuje, není však
omezeno na jakoukoliv vnímanou nezákonnou nebo protiprávní činnost nebo jakoukoliv činnost,
která není přípustná podle zásad holdingu Securitas.

Dále také uděluji svůj informovaný, bezpodmínečný a jednoznačný souhlas s následujícími skutečnostmi:
(1)

Moje osobní údaje budou zpracovávány v zahraničí;

(2)

Osobní údaje uvedené výše budou spravovány společností SECURITAS ČR s.r.o. a zpracovávány
společností Ethics Point v Databázi pro účel odhalení a prevence protiprávního chování a porušování
interních zásad holdingu Securitas. V tomto ohledu budou moje osobní údaje zpracovávány pro účely
identifikace na základě oznámení podaných mnou nebo mými spolupracovníky o určitém vnímaném
nežádoucím chování z mé strany nebo ze strany spolupracovníků, které by porušovaly interní zásady
holdingu Securitas, či byly vnímány jako správněprávní či trestněprávní delikty na pracovišti. Za tím
účelem budou zpřístupněny v nezbytně nutném rozsahu zaměstnancům Securitas AB nebo
SECURITAS ČR s.r.o.. Potvrdí-li šetření, že k takovému porušení došlo, učiní Securitas vhodné
nápravné opatření vůči příslušným osobám, včetně jakéhokoliv disciplinárního opatření, a dále učiní
veškeré vhodné kroky k nápravě a odstranění následků protiprávního jednání.

(3)

Veškeré stížnosti, které spadají mimo rozsah Linky Integrity Securitas, a které jsou nashromážděny
jejím prostřednictvím, budou vymazány a/nebo ihned archivovány. Osobní údaje, které jsou
nashromážděny po oznámení stížnosti na Linku Integrity Securitas, budou uchovávány a projednávány
po dobu nezbytně nutnou pro vyšetření skutečností uvedených v příslušné stížnosti. Po této době budou
moje osobní údaje neprodleně vymazány a/nebo bezpečně archivovány v souladu s právními předpisy;

(4)

Mám právo požadovat přístup k osobním údajům zpracovávaným o mé osobě. Dále mám také právo
měnit či opravit své osobní údaje, jsou-li nepřesné, nebo požádat o výmaz údajů, nejsou-li zpracovány v
souladu s příslušným právem a směrnicemi. Pokud budu mít za to, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel
odstranil takto vzniklý stav, tj. např. údaje zablokoval, opravil, doplnil či zlikvidoval.

