Informácia o spracúvaní osobných údajov ako sprostredkovateľ
Spoločnosť TiDo s.r.o., Jarná 17, 056 01 Gelnica, IČO: 47 453 753 týmto informuje o spracovávaní
osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní
jeho osobných údajov v rámci pracovnoprávneho vzťahu. Spoločnosť TiDo s.r.o. je vo vzťahu ku
klientovi/prevádzkovateľovi v pozície sprostredkovateľa, ktorá spracováva osobné údaje v mene
prevádzkovateľa na základe licenčnej a sprostredkovateľskej zmluvy. Údaje sa spracovávajú na
základe oprávneného záujmu za účelom monitorovania zamestnancov na pracovisku a kontroly
dochádzky a spracovania podkladov k mzdám, identifikáciu zamestnanca a jeho pracovných
povinností (napr. pracovné oblečenie). Pričom dotknutými osobami sú zamestnanci prevádzkovateľa
ako aj bývalí zamestnanci prevádzkovateľa. Na tento účel teda nie je potrebné požadovať súhlas
dotknutej osoby.
Dochádzkový systém TiDo spadá pod Informačný systém Monitorovanie zamestnancov na pracovisku
pričom údaje sa spracovávajú automatizovaným spôsobom a dochádza k profilovaniu údajov za
účelom získania výstupov a jedna sa o tento typ osobných údajov v rozsahu:
1) Osobné číslo
2) Meno a priezvisko
3) Dátum narodenia
4) E-mail
5) Fotografia
Osobné údaje sa v systéme uchovávajú minimálne po zákonom stanovenú dobu spracovávania
osobných údajov, najdlhšie však po dobu stanovenú prevádzkovateľom, pričom po uplynutí stanovenej
doby dochádzka k automatickej anonymizácií údajov.
Fotografia sa v systéme uchováva po dobu spracovania miezd zamestnancov (vždy jeden mesiac
pozadu) a následne sa automatizovaným spôsobom fotografie vymazávajú. Ich účelom je identifikácia
zamestnanca a údaje z dochádzkové systému sa nepoužívajú na iné účely ako sú požiadavky pri
spracovávaní dochádzky zamestnancov. Sprostredkovateľ nedisponuje technickým zariadením na
spracovávanie fotografie a teda sa nejedná o osobitú kategóriu osobných údajov.
Prevádzkovateľ spracováva dochádzku zamestnancov v rámci informačného systému Monitorovanie
zamestnancov na pracovisku na základe právneho základu a preto sa nevyžaduje súhlas dotknutej
osoby. Ak však chcete zamestnanca informovať o spôsobe fungovania systému, tu je možná
formulácia

V tom prípade Vám odporúčame, aby ste zamestnancov informovali a poučili písomnou formou. Vzor:
Svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem,
- že som bol/a oboznámený/á s fungovaním dochádzkového systému TiDO, ktorý slúži na pravidelnú
evidenciu dochádzky zamestnanca.
- že som bol/a oboznámený/á o vytvorení fotozáznamu mojej osoby pri každej evidencii (príchod na
pracovisko/odchod z pracoviska/...) do dochádzkového systému TiDo,
- že som bol/a oboznámený/á o archivácii fotozáznamu mojej osoby vyhotoveného pri každej mojej
evidencii v dochádzkovom systéme TiDo (pri každom mojom zápise na pracovisku) po dobu
maximálne 2 kalendárnych mesiacov odo dňa tej-ktorej evidencie v dochádzkovom systéme TiDo,
- že som bol/a oboznámený/á o automatizovanom odstránení fotozáznamov mojej osoby
z dochádzkového systému TiDo ku prvému kalendárnemu dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci
v ktorom sa dochádzka spracovávala.
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