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OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA PRACOVIŠTI PRO 

SUBJEKTY SPOLEČNOSTI VIACOM V EHP A VE ŠVÝCARSKU 

 

ROZSAH OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Stejně jako většina firem uchováváme a zpracováváme širokou škálu informací, z nichž 

některé se týkají jednotlivců, kteří pro nás pracují. Toto oznámení o ochraně osobních údajů 

vysvětluje, které informace zpracováváme, proč je zpracováváme a jak vás to může ovlivnit.  

Oznámení se zaměřuje na jednotlivce, kteří pro nás pracují, ať už jsou u nás zaměstnaní 

nebo ne. Zaměřuje se také na jednotlivce, se kterými uzavíráme smlouvu pro práci na naší 

produkci nebo na produkci třetích stran. To zahrnuje takové pracovníky v produkci, jako jsou 

designéři, produkční asistenti, obsluha kamer atd. a také ti, kteří pracují na obrazovce, ať již 

jako komparzisti nebo vystupující umělci, stejně jako naši voiceover umělci. Kromě toho také 

podává informace o bývalých zaměstnancích/pracovnících a o těch, se kterými jsme již dříve 

uzavřeli smlouvu pro práci na naší produkci nebo na produkci třetích stran. Abychom se však 

vyhnuli pochybnostem, nic v tomto oznámení nemá za cíl vytvořit pracovní vztah mezi 

společností Viacom a jakoukoliv osobou, která není zaměstnancem.  

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je součástí tohoto dokumentu (hlavní oznámení) a 

přílohy 1 – doplňkové informace. Uvádíme také místní informace, které objasňují jakékoli 

podstatné odlišnosti vaší konkrétní jurisdikce. Tyto informace naleznete v příloze 2. Také 

prosím vezměte na vědomí, že společnost Viacom rovněž dodrží všechny platné místní 

zákony (mimo jiné včetně jakékoliv implementační legislativy GDPR, která ještě není 

vytvořena) týkající se zpracování vašich osobních údajů, a pokud je cokoliv v tomto oznámení 

o ochraně osobních údajů v rozporu s místními zákony, pak budou mít tyto místní zákony 

přednost.  

V příloze Doplňkové informace vysvětlujeme, co máme na mysli termíny „osobní údaje“, 

„zpracování“, „citlivé osobní údaje“ a dalšími výrazy, které se v oznámení objevují.  

2. Toto oznámení ve stručnosti vysvětluje: 

 které osobní údaje uchováváme a proč je zpracováváme; 

 právní základ, který nám umožňuje zpracovávat vaše osobní údaje; 

 odkud získáváme osobní údaje, kdo s nimi přijde do styku a jak dlouho je 

zachováváme; 

 jak uplatnit právo na přístup k osobním údajům a další práva; 

 jak nás kontaktovat. 

OSOBNÍ ÚDAJE – CO UCHOVÁVÁME A JAK TO ZPRACOVÁVÁME 

3. Údaje zpracováváme pro účely svého podnikání, včetně vedení, správy, účelů týkajících se 

zaměstnávání a právních účelů. Také zpracováváme údaje pro účely svého podnikání v 

souvislosti s produkcí naší nebo třetích stran, broadcastingem, distribucí, marketingem, 

vedením, správou, zaměstnáváním a pro právní účely. Doplňkové informace poskytují další 

konkrétní informace o těchto účelech, o druzích údajů, které můžeme zpracovávat, a o tom, 

na jakých základech je zpracováváme. Viz Právní základy pro zpracovávání osobních údajů a 

Další informacích o údajích, které zpracováváme, a našich účelech.  
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ODKUD ÚDAJE POCHÁZÍ A KDO JE OBDRŽÍ 

4. Některé osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsme obdrželi od vás. Například nám 

sdělujete vaše kontaktní a bankovní údaje.  

Jiné osobní údaje o vás získáme v průběhu vaší práce, například od vašich nadřízených, 

kolegů a zákazníků nebo jiných osob mimo naši organizaci, s nimiž obchodujete.  

Vaše osobní údaje uvidí interně nadřízení, oddělení lidských zdrojů a v některých případech 

kolegové. V nezbytných případech a v případech popsaných v tomto oznámení o ochraně 

osobních údajů vaše údaje také předáme osobám mimo organizaci. Například můžeme vaše 

údaje předat osobám, s nimiž obchodujeme, a mzdovým agenturám.  

Více informací naleznete příloze Doplňkové informace. Viz Odkud údaje pochází a Kdo uvidí 

vaše údaje?  

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME? 

5. Vaše osobní údaje neuchováváme po určitou konkrétní dobu, ale neuchováváme je déle, než 

je pro naše účely nezbytné. Obecně budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu vašeho 

pracovního poměru a po určitou dobu po jeho ukončení.  

Viz Uchovávání vašich osobních údajů – více informací v příloze Doplňkové informace.  

PŘEVODY OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP 

6. Vzhledem k mezinárodní povaze společnosti Viacom budeme, pokud je to nezbytné a tak, jak 

je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, převádět vaše osobní údaje mimo 

EHP na společnosti v naší skupině a zpracovatele údajů v USA a ve vzácných případech do 

jiných jurisdikcí, v nichž působíme. Pokud jste si podíleli na produkci, údaje představující váš 

výkon mohou být převedeny mimo EHP pro účely distribuce a marketingu. 

Další informace o těchto převodech a o opatřeních, která jsme přijali na ochranu vašich 

údajů, můžete nalézt v Doplňkových informacích v oddíle Převody osobních údajů mimo EHP 

– více informací.  

ÚDAJE A VAŠE PRÁVA 

7. Máte právo vznést požadavek na přístup subjektu k údajům a získat informace o údajích, 

které o vás zpracováváme. Kromě práva subjektu na přístup k údajům máte zákonné právo 

na opravu či smazání vašich osobních údajů, na vznesení námitek vůči zpracování údajů či 

na omezení jejich zpracování. Máte také právo údaje obdržet ve strojově čitelném formátu pro 

převod na dalšího správce údajů. Další informace o těchto a dalších právech obsahuje oddíl 

Přístup k vašim osobním údajům a další práva v příloze Doplňkové informace. V tomto oddíle 

také uvádíme, jak podat stížnost na naše zpracovávání vašich údajů. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE  

8. Při zpracovávání vašich osobních údajů se chováme jako správce údajů. Naše kontaktní 

údaje uvádíme v příloze 2.  

Upozorňujeme, že obvykle bude správcem vašich osobních údajů subjekt, který vás 

zaměstnává/zapojuje, ale také subjekty v rámci skupiny Viacom, s nimiž sdílíme údaje za 

účelem správy podniku.  
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PRÁVNÍ POSTAVENÍ TOHOTO OZNÁMENÍ 

9. Toto oznámení není součástí vaší pracovní smlouvy a nevytváří smluvní práva nebo 

povinnosti. Můžeme jej kdykoli upravit a v tomto případě budeme publikovat aktualizované 

oznámení a/nebo podnikneme jiné kroky, abychom vás v souladu s příslušnými zákony o 

těchto změnách informovali. Žádná část tohoto oznámení nemá sloužit ke vzniku 

zaměstnaneckého vztahu mezi společností Viacom a osobou, která není zaměstnancem.  
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PŘÍLOHA 1 – DOPLŇKOVÉ INFORMACE 

 

CO MYSLÍME TERMÍNY „OSOBNÍ ÚDAJE“ A „ZPRACOVÁNÍ“? 

1. „Osobní údaje“ jsou informace, které se vás týkají (nebo které vás mohou identifikovat), které 

jsou zpracovávány automaticky nebo které jsou (nebo mají být) součástí manuálního 

rejstříku. Nezahrnují pouze fakta o vás jako je vaše jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, 

online identifikátor nebo jeden či více konkrétních faktorů o vaší fyzické, fyziologické, 

genetické, duševní, ekonomické, kulturní či sociální identitě, ale také názory na vaší osobu a 

úmysly, které se vás týkají. Osobní údaje mohou být v dokumentech a nosičích online i v 

tištěné podobě.  

Údaje „zpracované automaticky“ zahrnují informace uchovávané na počítači, notebooku, 

mobilním telefonu nebo podobném zařízení či informace, které se použití těchto zařízení 

týkají. Spadají sem údaje získané ze zařízení, jako jsou vstupní průkazy do budov, údaje o 

použití vozidel a zvukové a obrazové údaje jako záznamy z kamerových systémů, video, 

audio a obrazy zachycené v rámci výroby nebo fotografie.  

 „Zpracování“ znamená jakoukoli činnost zahrnující údaje. Zahrnuje to například jejich sběr, 

uchovávání, zpřístupnění a vymazání.  

Na osobní údaje, které obsahují informace o rasovém nebo etnickém původu, politických 

názorech, náboženských nebo filosofických přesvědčeních, zdravotním stavu, sexuální 

orientaci, sexuálním životě, členství v odborech a genetické a biometrické údaje, se vztahuje 

zvláštní ochrana a právní předpisy o ochraně soukromí EU je zařazují do kategorie „citlivé 

osobní údaje“.  

Pokud v tomto oznámení odkazujeme na zaměstnaní či práci (či podobné výrazy), je tím 

míněna jakákoli dohoda, na jejímž základě nám osoba poskytuje práci nebo služby. 

Zmiňujeme-li například „pracovní smlouvu“, míníme tím smlouvu, na jejímž základě nám 

poskytujete služby; pokud odkazujeme na konec vašeho zaměstnaneckého poměru, míníme 

tím ukončení smlouvy o poskytování služeb. Slovem „vy“ odkazujeme na kohokoli, koho se 

toto oznámení týká.  

PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Z JAKÝCH DŮVODŮ DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ? 

2. Podle platného zákona o zpracování osobních údajů existují různé důvody pro zpracovávání 

vašich osobních údajů. V některých situacích je relevantní více než jeden důvod. Tyto důvody 

jsme rozdělili do následujících kategorií: smlouva, právní závazek, oprávněné zájmy a 

svolení. V následující tabulce tyto termíny vysvětlujeme.  

Termín Důvod pro zpracování  Vysvětlení 

Smlouva Údaje musíme nezbytně zpracovat, abychom 

plnili naši smlouvu s vámi nebo na vaši žádost 

podnikli kroky k uzavření smlouvy. 

Toto zahrnuje plnění našich smluvních 

povinností a výkon našich smluvních 

práv.  

Právní závazek Údaje musíme nezbytně zpracovat, abychom 

dostáli našim právním závazkům.  

Splnění našich právních a regulačních 

závazků. Například zajištění bezpečnosti 

na pracovišti a zamezení nezákonné 

diskriminace.  
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Oprávněné 

zájmy 

Zpracování je nezbytné pro naše oprávněné 

zájmy nebo pro oprávněné zájmy třetí strany. 

My nebo třetí strana máme oprávněný 

zájem efektivně a řádné vykonávat, 

spravovat a řídit naše obchodní činnosti a 

v souvislosti s tímto zájmem 

zpracováváme vaše údaje.  

Pokud vaše vlastní zájmy, práva a 

svobody převáží naše zájmy nebo zájmy 

třetí strany, vaše údaje nebudou z tohoto 

důvodu zpracovány.  

Svolení Ke zpracování údajů jste udělili konkrétní 

svolení. 

Obecně platí, že zpracování údajů ve 

spojení s vaším zaměstnaneckým 

poměrem není podmíněné vaším 

svolením. Některé konkrétní činnosti, 

například kontrola trestního rejstříků pro 

pozici, která je regulována, vaše svolení 

vyžadují.  

 

ZPRACOVÁNÍ CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3. Pokud o vás zpracováváme citlivé osobní údaje (například pokud uchováváme vaše zdravotní 

záznamy, abychom mohli zajistit zdraví a bezpečí vašeho pracoviště nebo pokud 

zpracováváme osobní údaje, abychom sledovali diverzitu), zajistíme, že v dané situaci bude 

platit jeden z výše uvedených důvodů pro zpracování, a také zajistíme, že bude platit jeden či 

více z důvodů pro zpracování citlivých osobních údajů. Ty rámcově zahrnují:  

 Zpracování nezbytné za účelem plnění našich i vašich povinností a práv ve spojení 

se zaměstnaneckým poměrem, pokud to zákon nebo kolektivní smlouva dovolují;  

 Zpracování údajů o vás, které jste zveřejnili (například pokud řekněte kolegovi, že jste 

nemocní);  

 Zpracování nezbytné pro uplatnění, vznesení nebo obranu právních nároků; 

 Zpracování nezbytné pro zajištění zdravotní péče či ošetření, lékařské diagnózy či 

pro posouzení vaší pracovní schopnosti; 

 Zpracování za účely rovnosti a diverzity v rozsahu dovoleném zákonem; a 

 Zpracování založené na vašem výslovném svolení (znovu upozorňujeme, že 

zpracování vašich údajů v souvislosti s vaším zaměstnaneckým poměrem není 

obvykle podmíněno vaším svolením).  

DALŠÍ INFORMACE O ÚDAJÍCH, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME, A O NAŠICH ÚČELECH 

4. V hlavní části tohoto oznámení uvádíme účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje. 

Podrobnější informace o těchto účelech, příklady údajů a důvody, proč údaje zpracováváme, 

naleznete v tabulce níže. 

Příklady uvedené v tabulce samozřejmě nemohou být vyčerpávající. I když tabulka například 

nezmiňuje údaje o trestných činech, pokud bychom zjistili, že nějaký z našich pracovníků je 

podezřelý ze spáchání trestného činu, tento údaj bychom zpracovali, pokud by to bylo 

nezbytné, v rozsahu povoleném platným zákonem.  
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Pokud to bude nezbytné a v rozsahu povoleném platným zákonem budeme také u určitých 

pozic požadovat prověření trestní minulosti – například u osob, které pracují s financemi či s 

nezletilými.  

Účel Příklady osobních údajů, které mohou být 

zpracovány 

Důvody jejich zpracování 

Nábor zaměstnanců Údaje týkající se vaší žádosti a jejího posouzení, 

vaše doporučení, případné kontroly, které můžeme 

provést, abychom ověřili poskytnuté informace, další 

ověření spolehlivosti a veškeré informace týkající se 

vašeho práva na práci. Pokud je to nutné a jak je 

uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních 

údajů, zpracujeme také údaje týkající se vašeho 

zdraví, zdravotního postižení a v souvislosti s 

jakýmikoli úpravami pracovních ujednání. 

Smlouva 

Právní závazek 

Oprávněné zájmy 

Vaše pracovní smlouva 

včetně jejího uzavření, 

plnění a změn 

Údaje o vašich pracovních podmínkách, včetně hodin 

a pracovních schémat a vašeho platu a benefitů, jako 

je vaše účast na penzijním pojištění, životním a 

zdravotním pojištění a ve veškerých programech 

bonusů a systémech zaměstnaneckých akcií.  

 

Smlouva 

Právní závazek 

Oprávněné zájmy 

Kontakt s vámi nebo s 

ostatními vaším jménem 

Vaše adresa a telefonní číslo, kontaktní informace 

pro případ nouze a informace o nejbližším 

příbuzném. 

Smlouva 

Oprávněné zájmy 

Zpracování mezd Informace o vašem bankovním účtu, penzijních 

příspěvcích a o daních a sociálním pojištění.  

Číslo vašeho sociálního pojištění nebo jiný 

identifikátor vydaný vládou. 

Informace o docházce, dovolené a jiné dovolené a 

nepřítomnosti z důvodu nemoci. 

Smlouva 

Právní závazek 

Oprávněné zájmy 

Finanční plánování a 

rozpočet  

Například údaje o vaší mzdě a případně o bonusových 

úrovních. 

Oprávněné zájmy 

Podpora a správa vaší 

práce a výkonnosti a 

zdravotních obav 

Údaje týkající se vaší práce, všeho, co v práci děláte 

a výkonnosti včetně záznamů o dokumentech a e-

mailech vytvořených vámi nebo v souvislosti s vámi a 

údaje o vašem používání našich systémů včetně 

počítačů, notebooků nebo jiných zařízení (a veškeré 

související sledování bude vždy provedeno 

přiměřeným a co nejméně invazivním způsobem). 

Údaje o řízení výkonnosti týkající se vás včetně 

poznámek ze schůzek a záznamů o hodnocení a 

údaje, které vy nebo naši vedoucí pracovníci 

zanesou do našich školicích nebo hodnoticích 

platforem.  

Smlouva 

Právní závazek 

Oprávněné zájmy 
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Účel Příklady osobních údajů, které mohou být 

zpracovány 

Důvody jejich zpracování 

Údaje týkající se vašeho dodržování našich zásad. 

Údaje týkající se disciplinárních obvinění, vyšetřování 

a procesů a týkající se stížností, které s vámi souvisí 

nebo by s vámi mohly přímo nebo nepřímo souviset. 

Údaje týkající se vašeho zdraví, včetně lékařských 

poznámek, návratu k pracovnímu schématu a 

zdravotních a pracovních zdravotních zpráv. 

Změna nebo ukončení 

vašich pracovních 

ujednání 

 
 

Údaje týkající se čehokoliv, co by mohlo ovlivnit vaše 

pokračující zaměstnání nebo podmínky, za kterých 

pracujete, včetně jakéhokoli návrhu na povýšení, na 

změnu platu nebo benefitů, na změnu vašich 

pracovních ujednání nebo na ukončení vašeho 

zaměstnání. 

Smlouva 

Oprávněné zájmy 

Fyzické a systémové 

bezpečnostní 

Snímky CCTV. 

Váš účet IT a údaje o složce. 

Záznamy o použití přikládacích a podobných 

vstupních karet. 

Záznamy o vašem používání našich systémů včetně 

počítačů, telefonů a dalších zařízení a hesel.  

Právní závazek 

Oprávněné zájmy 

Zlepšování efektivity IT a 

podnikových systémů a 

používání zařízení, a to i v 

souvislosti s úsilím 

společnosti Viacom o 

udržování, vylepšování a 

sledování kybernetické 

bezpečnosti 

 

Záznamy o vašem používání IT a podnikových 

systémů a zařízení Viacom.  

Můžeme například shromažďovat údaje o počtu minut 

a množství dat využitých na mobilních telefonech 

společnosti, aby se zajistilo, že zaměstnanci používají 

cenově nejvýhodnější tarif.  

Pokud je to nutné, a jak je uvedeno v tomto oznámení 

o ochraně osobních údajů, uzavřeme smlouvu s 

třetími stranami, abyste mohli používat aplikace třetích 

stran na zařízeních společnosti, které vám mohou 

pomoci s vaší prací (například aplikace umožňující u 

konferenčních hovorů vytáčení jedním kliknutím). 

Takové aplikace zpracují vaše osobní údaje. Jejich 

vlastní oznámení o ochraně osobních údajů jasně 

uvádějí, které konkrétní údaje budou shromážděny. 

Mohou nám být poskytnuty údaje o používání 

takových aplikací, například za účelem odstranění 

potíží nebo posouzení celkového využití a toho, zda-li 

v jejich poskytování dále pokračovat.  

Oprávněné zájmy 
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Účel Příklady osobních údajů, které mohou být 

zpracovány 

Důvody jejich zpracování 

Poskytování doporučení, 

když si hledáte nové 

zaměstnání 

Údaje o vaší práci pro nás a o vaší výkonnosti. Svolení 

Oprávněné zájmy 

Poskytování údajů třetím 

stranám v souvislosti s 

transakcemi, které 

zvažujeme nebo 

provádíme 

Údaje o vaší smlouvě a další údaje o zaměstnání, 

které mohou být požadovány účastníkem transakce, 

například potenciálním kupujícím, prodávajícím nebo 

zadavatelem.  

Oprávněné zájmy 

Sledování rozmanitosti a 

rovnosti příležitostí 

 

Údaje o vaší státní příslušnosti, rasovém a etnickém 

původu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, 

zdravotním postižení a věku v rámci iniciativ 

zaměřených na sledování rozmanitosti. Tyto údaje 

budou agregovány a použity pro účely sledování 

rovnosti příležitostí. Vezměte prosím na vědomí, že 

agregované a anonymizované statistiky o rozmanitosti 

můžeme sdílet s regulátory, pokud je to formálně 

požadováno.  

Oprávněné zájmy 

Sledování a vyšetřování 

podezření na nepatřičné 

jednání, dodržování 

zásad a pravidel – 

obecně i konkrétně – ale 

vždy přiměřeným a co 

nejméně invazivním 

způsobem 

Očekáváme od našich zaměstnanců a pracovníků, že 

dodrží naše zásady a pravidla, a můžeme sledovat 

naše systémy, abychom dodržování zkontrolovali 

(např. pravidla ohledně přístupu k pornografii v práci). 

Budeme tam, kde je to nezbytné a jak je uvedeno v 

tomto oznámení o ochraně osobních údajů, 

kontrolovat systém a další údaje, abychom se těmito 

obavami mohli zabývat (např. záznamy o přihlášení, 

záznamy o použití, e-mailech a dokumentech, 

snímky CCTV). Ve vhodných případech, pokud 

máme podezření na závažné nesprávné jednání, 

můžeme v souvislosti s vyšetřováním cíleně vytvořit 

určité záznamy (např. videozáznam nebo zvukový 

záznam). 

Oprávněné zájmy 

Spory a soudní řízení Jakékoli údaje relevantní nebo potenciálně relevantní 

pro spor nebo právní řízení, které se nás týká.  

Oprávněné zájmy 

Právní závazek 

Ujednání o srážkách 

odborových příspěvků ze 

mzdy a správa rady 

zaměstnanců 

Podrobnosti o členství v odborových organizacích a 

srážkách příspěvků u zdroje. 

Údaje týkající se činnosti v radě zaměstnanců (nebo v 

podobném orgánu) včetně veškeré komunikace, 

kterou nám zašlete jménem rady zaměstnanců (pokud 

použitelné). 

Smlouva 

Právní závazek  

Každodenní firemní 

operace včetně 

marketingu a vztahů se 

Údaje týkající se vaší práce pro nás, vaší role a 

kontaktní údaje včetně vztahů se stávajícími nebo 

potenciálními zákazníky nebo klienty. Může se jednat 

o váš obrázek pro interní nebo externí použití. 

Oprávněné zájmy 
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Účel Příklady osobních údajů, které mohou být 

zpracovány 

Důvody jejich zpracování 

zákazníky/klientem a 

cestování naším jménem 

Údaje o zařizování cesty a o místě.  

Zachování odpovídajících 

obchodních záznamů 

během zaměstnání a po 

něm  

Údaje týkající se vaší práce, čehokoliv, co v práci 

děláte, a vaší výkonnosti, které jsou pro takové 

záznamy relevantní.  

Smlouva 

Právní závazek 

Oprávněné zájmy 

 

Další zpracovatelské činnosti, které se týkají obsazení, personálu, produkce a talentů 

Účel Příklady osobních údajů, které mohou být zpracovány Důvody jejich zpracování 

Umožnění tvorby, prodeje 

a distribuce/vysílání 

produkce, na které 

pracujete, mimo jiné 

včetně marketingových 

účelů 

Údaje související s vaší rolí, včetně případných 

záznamů o dokumentech a e-mailech vytvořených 

vámi nebo v souvislosti s vámi a údaje o vašem 

používání našich systémů, včetně počítačů, 

notebooků nebo dalších zařízení.  

Pokud máte roli na obrazovce nebo je použit váš 

hlasový projev, bude se to pravděpodobně týkat 

zpracování vaší podoby/videa/zvuku. 

Smlouva 

Právní závazek 

Oprávněné zájmy 

 

ODKUD ÚDAJE POCHÁZEJÍ  

5. Když pro nás začínáte pracovat, budou počáteční údaje, které o vás zpracujeme, 

pravděpodobně pocházet od vás: například to budou kontaktní údaje, bankovní údaje a údaje 

o vašem přistěhovaleckém stavu a zda můžete legálně pracovat. Budeme tam, kde je to 

nezbytné a jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, také vyžadovat 

doporučení a údaje potřebné k ověření spolehlivosti, včetně údajů o vaší pověsti nebo trestní 

minulosti, pokud to vyžaduje vaše pracovní role. V průběhu zaměstnání můžeme vyžadovat, 

abyste nám poskytli údaje za jinými účely, jako jsou dávky v nemoci nebo rodinná práva 

(např. mateřská nebo otcovská dovolená a dávky). Pokud neposkytnete informace, které 

zákon nebo smlouva vyžadují, můžete přijít o benefity nebo se můžeme rozhodnout vás 

nezaměstnat nebo ukončit smlouvu. Máte-li ohledně tohoto v daném kontextu obavy, obraťte 

se na HR.  

6. V průběhu vaší práce můžeme obdržet osobní údaje, které se vás týkají, od ostatních. Interně 

mohou být osobní údaje získány od vašich nadřízených a dalších kolegů nebo našich IT 

systémů; externě mohou být získány od našich zákazníků nebo těch, s nimiž komunikujete e-

mailem nebo jinými systémy.  

KDO UVIDÍ VAŠE ÚDAJE?  

INTERNÍ POUŽITÍ 

7. V případě potřeby a jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů budou vaše 

osobní údaje poskytnuty vašim nadřízeným, HR a správcům za účelem zaměstnání, 

administrativy a řízení, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Sdělíme tam, kde je to nezbytné a 
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jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně soukromí, tuto skutečnost ostatním členům naší 

skupiny společností. 

EXTERNÍ POUŽITÍ 

8. Vaše osobní údaje zveřejníme mimo naši skupinu společností pouze tehdy, pokud je 

zveřejnění v souladu se základem pro zpracování, na který se odvoláváme, a je zákonné a 

vůči vám spravedlivé.  

Vaše údaje zveřejníme, pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy jako organizace 

nebo zájmy třetí strany (neuděláme to ale, pokud mají přednost vaše zájmy a práva, zejména 

pokud jde o ochranu soukromí). V nutných případech také zveřejníme vaše osobní údaje s 

vaším souhlasem, pokud to od nás vyžaduje zákon a v souvislosti s kriminálním nebo 

regulatorním vyšetřováním.  

9. Mezi zvláštní případy, kdy mohou být vaše osobní údaje zveřejněny, patří: 

 Zveřejnění organizacím, které zpracovávají údaje v našem zastoupení, jako je naše 

mzdová služba, pojišťovny a další poskytovatelé benefitů, naše banka a organizace, 

u kterých jsou uloženy naše IT systémy a data;  

 Zpřístupnění elektronických komunikací (jako jsou e-maily) externím příjemcům, které 

obsahují vaše osobní údaje; 

 Důvěrné zveřejnění potenciálnímu kupujícímu našeho podniku nebo společnosti za 

účelem vyhodnocení – ale pouze, pokud bychom uvažovali o prodeji; 

 Pokud máte roli na obrazovce, zveřejnění záznamů, obrázků nebo zvukových 

nahrávek v rámci vysílání, distribuce a marketingu produkce. Nebo, bez ohledu na to, 

zda máte roli na obrazovce nebo mimo ni, abyste nám umožnili vaši roli ohodnotit;  

 Zveřejnění agregovaných a anonymizovaných údajů o rozmanitosti příslušným 

regulátorům v rámci formální žádosti; 

 Třetím stranám za účelem posouzení účinnosti používání IT nebo zařízení s 

podnikovými systémy. Pokud je to možné, budou údaje zasílané třetí straně v 

takových případech anonymizovány; 

 Zveřejnění v rámci libovolné marketingové kampaně na produkci;  

 Zveřejnění a předání údajů, které byly poskytnuty v reakci na žádosti orgánů činných 

v trestním řízení nebo v případech, kdy to vyžadují příslušné zákony, na základě 

soudních příkazů nebo rozhodčího nebo tribunálního příkazu nebo jednacího řádu, 

nebo oddělením nebo agenturám pro vládní předpisy nebo regulačním orgánům 

(včetně zveřejnění informací daňovým a pracovním úřadům), pracovním a dalším 

regulačním orgánům; 

 Důvěrné zveřejnění informací našim poradcům, například našim právníkům za 

účelem získání právního poradenství nebo prosazování našich zájmů v soudních 

řízeních a účetním za účelem auditu; a 

 Zveřejnění našim pojišťovnám.  

UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ – DALŠÍ INFORMACE 

10. Přestože vaše osobní údaje neuchováváme po konkrétní dobu, neuchováváme je déle, než je 

pro naše účely nezbytné. Obecně budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu vašeho 

pracovního poměru a po určitou dobu po jeho ukončení. Při uvažování o tom, jak dlouho je 
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budeme uchovávat, vezmeme v úvahu jejich význam pro naši obchodní činnost a vaše 

zaměstnání, a to buď pro účely evidence, nebo pro případ právního nároku.  

Pokud jsou vaše údaje užitečné pouze po krátkou dobu (například záznamy z kamerových 

systémů nebo záznam žádosti o dovolenou), odstraníme je v souladu s tímto oznámením o 

ochraně osobních údajů.  

Některé údaje, jako například samotné záznamy produkce a informace o vaší pověsti budou 

uchovávány po dobu neurčitou, protože máme trvalý oprávněný zájem na uchování produktu.  

PŘEVODY OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EHP – DALŠÍ INFORMACE 

11. V souvislosti s naším podnikáním a pro účely zaměstnání, správy, řízení a právní účely 

budeme v případech, kdy je to nutné, a jak je stanoveno v tomto oznámení o ochraně 

osobních údajů předávat vaše osobní údaje mimo EHP členům naší skupiny společností a 

zpracovatelům údajů v USA a někdy i v jiných jurisdikcích, v nichž působíme. Některé z 

našich systémů (například náš personální informační systém, který se nazývá PeopleSoft) 

jsou hostovány v USA. Zajistíme, aby byl jakýkoli převod legální a aby byla zavedena vhodná 

bezpečnostní opatření. 

Přestože Evropská komise nerozhodla, že USA poskytují přiměřenou úroveň ochrany, 

společnost Viacom Inc. a společnosti v naší skupině usazené v USA mají certifikaci v rámci 

štítu na ochranu soukromí. V některých případech jsme také uzavřeli dohody zajišťující 

přiměřené a vhodné záruky se zpracovateli mimo EHP. Jedná se o standardní smluvní 

ustanovení schválená Komisí.  

Chcete-li se podívat na podrobnosti o těchto opatřeních nebo dohodách, obraťte se na místní 

zdroje BALA.  

PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A DALŠÍ PRÁVA 

12. Ohledně osobních údajů, které zpracováváme, se snažíme být tak otevření, jak je to rozumně 

možné. Pokud si přejete konkrétní informace, neváhejte se nás zeptat. 

Máte rovněž zákonné právo na „žádost subjektu o přístup“. Pokud toto právo uplatníte a my o 

vás uchováváme osobní údaje, musíme vám poskytnout informace o nich, včetně: 

 popisu a kopie osobních údajů; 

 informace o tom, proč tyto osobní údaje zpracováváme. 

Pokud nás požádáte o přístup k osobním údajům a pokud máme nějakou nejasnost ohledně 

toho, kdo jste, můžeme od vás požadovat, abyste poskytli informace, které nám potvrdí vaši 

totožnost.  

Kromě práva subjektu na přístup k údajům máte zákonné právo na opravu či smazání vašich 

osobních údajů, na vznesení námitek vůči zpracování údajů či na omezení jejich zpracování. 

Pokud jste nám o sobě poskytli určité údaje (například svou adresu nebo podrobnosti o 

bankovním účtu), máte také právo údaje obdržet ve strojově čitelném formátu pro převod na 

dalšího správce údajů. Platí to pouze tehdy, pokud je základem pro zpracování souhlas nebo 

smlouva.  

Pokud je základem pro zpracování údajů souhlas, můžete jej kdykoli odvolat – pokud tak ale 

učiníte, nebude to mít vliv na zákonnost toho, jak jsme vaše údaje zpracovávali před tím, než 

jste souhlas odvolali. 
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STÍŽNOSTI  

13. Pokud máte stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, měli byste je vznést 

nejprve u HR nebo u pověřence pro ochranu údajů společnosti Viacom. Stížnosti nebo 

jakékoli další dotazy týkající se vašich osobních údajů můžete rovněž zasílat na adresu 

EmployeePrivacyRights@viacom.com. Dále můžete také vznést stížnost u svého zákonného 

regulačního úřadu. Pro kontaktní údaje a další podrobnosti se obraťte na HR. 

NOVINÁŘSKÁ VÝJIMKA (V SOUVISLOSTI S OBSAZENÍM, PERSONÁLEM, PRODUKCÍ A TALENTY) 

14. Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k povaze práce, kterou pro nás děláte (tj. práce na 

našich produkcích či produkcích třetích stran), se bude společnost Viacom a společnosti ve 

skupině nebo třetí strany při některých příležitostech spoléhat na výjimky z pravidel ochrany 

údajů v souvislosti s právem na svobodu novinářského projevu, svobodu uměleckého projevu 

nebo, obecněji, svobodu projevu (jak je uvedeno v článku 85 obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů a v právních předpisech o ochraně údajů v různých jurisdikcích). 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ TOHOTO OZNÁMENÍ 

15. Toto oznámení není součástí vaší pracovní smlouvy a nevytváří smluvní práva nebo 

povinnosti. Tato výjimka může být kdykoli změněna nebo aktualizována. Žádná část tohoto 

oznámení nemá sloužit ke vzniku zaměstnaneckého vztahu mezi společností Viacom a 

osobou, která není zaměstnancem.  

 

mailto:EmployeePrivacyRights@viacom.com
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PŘÍLOHA 2 – INFORMACE PRO KONKRÉTNÍ JURISDIKCE 

 

Česká republika 

Pokud jste v České republice zaměstnáni u jedné z následujících společností, jste do ní zapojeni 

nebo s ní jinak spolupracujete, platí následující doplňující informace. 

Zákonným regulačním úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Správcem údajů je níže uvedený subjekt a jeho 

přidružené subjekty: 

Adresa 

MTV NETWORKS s.r.o.  Na Strži 65/1702, 140 62, Praha 4, Česká 
republika 

 

Kontakt na zaměstnavatele Společnost E-mailová adresa 

Pověřenec pro ochranu 

osobních údajů 

Viacom Inc. EmployeePrivacyRights@viacom.com 

 

 
Navíc: 

 Česká legislativa o ochraně osobních údajů neobsahuje žádná zvláštní ustanovení o 

zpracování citlivých osobních údajů pro účely rovnosti a rozmanitosti. Proto bez vašeho 

souhlasu nezpracováváme citlivé údaje pro tyto účely. 

 Vaše činnost na intranetu společnosti, na internetu, v protokolech o přístupu, v historii 

prohlížeče a vyhledávání, stejně jako přístup a používání e-mailů a dokumentů, může být 

sledována za účelem dodržování našich zásad a pravidel, což je oprávněný zájem společnosti 

Viacom. V případě, že narazíme na soukromou (tj. nepracovní) elektronickou komunikaci nebo 

na jiné soukromé údaje, nebudeme sledovat ani kontrolovat obsah takové komunikace nebo 

údajů.  

 Bez vašeho souhlasu nebudeme používat vaši fotografii pro interní nebo externí použití. 

 


