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Přehled zpracovávaných osobních údajů 
Š-servis Praha, s.r.o. 

 
 

Zaměstnavatel je správcem osobních údajů zaměstnance. Smí zpracovávat pouze takové osobní 
údaje, které jsou nezbytné k plnění povinností zaměstnavatele. Povinnosti zaměstnavatele pro 
zpracování mezd, odvody sociálního pojištění, odvody zdravotního pojištění, hlášení na úřad 
práce) stanovují zejména tyto zákony: 262/2006 Sb. zákoník práce, 89/2012 Sb. občanský 
zákoník, 586/1992 Sb. zákon o daních z příjmů, 187/2006 Sb. zákon o nemocenském pojištění, 
589/1992 Sb. zákon o pojistném na sociální zabezpečení, 592/1992 Sb. zákon o pojistném na 
veřejné zdravotní pojištění, 155/1995 Sb. zákon o důchodovém pojištění. Všechny zákony ve 
znění pozdějších předpisů a novel.  
 
Š-servis Praha, s.r.o., se sídlem Ondříčkova 48, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 25734814 vedený u 
Městského soudu v Praze, oddíl C spisová značka 65445 (dále jen "Š-servis Praha"), dodržuje při 
zpracování mezd platné zákony a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (viz Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“).  
 
Principy, podle kterých Š-SERVIS PRAHA zpracovává osobní údaje svých klientů, jsou zachyceny 
ve vnitřních směrnicích.  Přístup společnosti Š-SERVIS PRAHA ke zpracování a ochraně osobních 
údajů se odráží i ve firemní politice. K osobním údajům přistupujeme jako k vlastnictví 
zaměstnanců. Jejich údaje jsou nám pouze propůjčeny k zákonem předem stanoveným účelům 
(zpracování mezd, odvody sociálního pojištění, odvody zdravotního pojištění, hlášení na sociální 
úřad a komunikace se zaměstnancem). V praxi činíme taková opatření, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému přístupu k těmto údajům. 

 

Subjekt osobních údajů neposkytuje své osobní údaje pro společnost Š-SERVIS PRAHA přímo, 
ale v závislosti na účelu jejich zpracování. Většinou se tak děje prostřednictvím správce, se 
kterým je uzavřena Smlouva na zpracování mezd a Smlouva o zpracování osobních údajů.  

 

Pro potřeby svých zákazníků (Správců osobních údajů) zpracovává Š-SERVIS PRAHA osobní 
údaje pro zpracování mezd v tomto rozsahu: 

 
Jméno a příjmení, Datum narození, Místo narození, Rodné číslo, Trvalý pobyt (adresa), 
Vzdělání, Praxe, Počet dětí (u žen), Zdravotní znevýhodnění, Zdravotní pojišťovna, Státní 
občanství (ne národnost!), Číslo účtu.  

 
Uplatňuje-li slevu na manžela nebo manželku, tak i Jméno a příjmení manželky a 
Zaměstnavatel manželky. 
 
Uplatňuje-li slevu na dítě tak i Jméno a příjmení dítěte a Rodné číslo dítěte. 

 
 

mailto:podatelna@mzda.eu


  

  
 

Š-servis Praha, s.r.o. Telefon, e-mail, web Banka: 
Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3, ČR T + 420 777 20-51-20 FIO banka, a.s. 
IČ: 25734814, DIČ: CZ25734814 podatelna@mzda.eu 52900529/2010 
odd.C 65445 u Měst. soudu v Praze www.zpracovanímezd.cz   

ODKAZY NA ZÁKONY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
 
 
Jméno a příjmení  § 37 zákona 582 / 1991 Sb. 

  (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 
 
Datum narození  § 37 zákona 582 / 1991 Sb. 

  (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 
 

Místo narození  § 37 zákona 582 / 1991 Sb. 
  (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 

 
Rodné číslo  § 37 zákona 582 / 1991 Sb. 

  (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 
 
Trvalý pobyt (adresa) § 37 zákona 582 / 1991 Sb. 

  (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) 
 
Vzdělání § 123 Zákon č. 262/2006 Sb.  
  (Zákoník práce) 
 
Praxe § 123 Zákon č. 262/2006 Sb.  
  (Zákoník práce) 
 
Počet dětí (u žen) § 123 Zákon č. 262/2006 Sb.  
  (Zákoník práce) 
 
Zdravotní znevýhodnění  §83 zákona 435/2004  

 (Zákon o zaměstnanosti) 
 
Zdravotní pojišťovna §10 zákona 48/ 1997  

 (Zákon o veřejném zdravotním pojištění) 
 
Státní občanství  § 95 odst. 1 písm. a)  zákona č. 187/2006  

 (zákon o nemocenském pojištění) 
 

Číslo účtu  § 11/6 zákona 1/1992 Sb.  
 (Zákon o mzdě) 
 

Jméno a příjmení manželky   Zákon 337/1992 Sb. - jen uplatňuje-li daňové zvýhodnění 
  (Zákon o správě daní a poplatků) 
 

Zaměstnavatel manželky  Zákon 337/1992 Sb.  - jen uplatňuje-li daňové zvýhodnění 
  (Zákon o správě daní a poplatků) 
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Jméno a příjmení dítěte   Zákon 337/1992 Sb.  - jen uplatňuje-li daňové zvýhodnění 

  (Zákon o správě daní a poplatků) 
 

Rodné číslo dítěte  Zákon 337/1992 Sb.  - jen uplatňuje-li daňové zvýhodnění 
  (Zákon o správě daní a poplatků) 

 
  

V některých případech dochází na základě pokynu správce osobních údajů k rozšíření výše 
uvedeného rozsahu. Toto rozšíření si zdůvodňuje správce osobních údajů sám. Pokynem pro 
zpracování takovýchto osobních údajů je Smlouva o zpracování osobních údajů.  
 

Příkladem takového rozšíření v některých případech bývá e-mailová adresa, Právní názory na to, 
zda se jedná o osobní údaj se rozcházejí.  V některých případech jsou na pokyn správců na tyto 
e-maily zasílány výplatní pásky. V rámci ochrany dat jsou tyto údaje zabezpečeny heslem. Nebo 
je lze využít pro komunikaci se subjektem údajů. 

 
Společnosti Š-SERVIS PRAHA zpracovává osobní výše uvedené osobní údaje subjektu manuálně 
či automatizovaným způsobem a zabezpečeně je uchovává převážně v elektronické podobě. Pro 
naplnění účelu zpracování jsou osobní údaje subjektu vedeny v databázích programů na 
zpracování mezd společnosti Š-SERVIS PRAHA. 
 
V Praze dne 25. 5. 2018 
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