INFORMATION FOR OUR BUSINESS
PARTNERS ON PROCESSING THEIR
PERSONAL DATA RELATED TO THE
CORONAVIRUS
DISEASE (COVID -19)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ NAŠICH OBCHODNÍCH PARTNERŮ
V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM
KORONAVIREM
(COVID -19)

This information describes the way we process personal
data in connection with a reasonable suspicion of
contact of a person with COVID-19 disease with our
employees, whether on the premises of our offices or
elsewhere (such person, hereinafter referred to as
"you"), and also provides you with information on your
rights as a data subject as stated in the General Data
Protection Regulation (GDPR) as well as Act No.
110/2019 Coll., on Personal Data Processing, as
amended, and any other applicable national laws.

Tato informace popisuje, jak zpracováváme osobní
údaje v souvislosti s důvodným podezřením na kontakt
osoby s onemocněním COVID-19 s našimi
zaměstnanci, ať již v prostoru našich kanceláří nebo
jinde (taková osoba dále jen „Vy“), a rovněž informuje
o Vašich právech, jako subjektu údajů, v souladu s
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů
(GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, v platném znění, a dalšími
relevantními právními předpisy.

Who will control your personal data?

Kdo bude spravovat Vaše osobní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je taková ze
společností
PricewaterhouseCoopers
Česká
republika, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Legal
s.r.o., advokátní kancelář, PricewaterhouseCoopers
Audit, s.r.o., PricewaterhouseCoopers IT Services,
s.r.o. nebo PricewaterhouseCoopers IT Services
Limited, s jejímiž zaměstnanci jste byl v kontaktu
v době, kdy jste mohl být nakažen onemocněním
COVID-19 (příslušná společnost dále jen „PwC“ nebo
„my“).

Your data controller will be the one from the following
entities PricewaterhouseCoopers Česká republika,
s.r.o., PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní
kancelář, PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.,
PricewaterhouseCoopers IT Services, s.r.o. or
PricewaterhouseCoopers
IT Services Limited,
odštěpný závod, with whose employees you have been
in contact with while possibly being diagnosed with
COVID-19 disease (hereinafter the relevant company
referred to as „PwC“ or „us“).
Contact details of your data controller
If you have any questions or objections against your
data being processed by PwC or regarding your rights,
please contact our Data Protection Officer, Alice
Selby, using the following contacts:
email: cz_dpo@pwc.com
phone: +420 703 182 310
or by post at the company address:
PwC, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle,
Czech Republic
What personal data can we process on you?
We might process the following categories of your
personal data:
●
●
●

Identification and contact details
Job related data
Special categories of data – data
concerning your health.

The personal information we might process on you
might contain information on your health status
related to the COVID-19 disease, which qualifies as a
special category of personal data. In this connection
we can assure you that we will only ask you for the
information necessary to reach the purpose described
in this information.

Kontakt správce Vašich osobních údajů
Máte-li jakékoli dotazy nebo námitky ohledně
zpracovávání svých osobních údajů ze strany PwC
a / nebo svých práv, můžete se obrátit na našeho
Data Protection Officera, Alici Selby,
prostřednictvím následujících kontaktů:
email: cz_dpo@pwc.com
telefon: +420 703 182 310
nebo písemně na adresu:
PwC, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle,
Česká republika
Jaké osobní údaje o Vás můžeme
zpracovávat?
Můžeme o Vás zpracovávat následující kategorie
osobních údajů:
●
●
●

Identifikační a kontaktní údaje
Údaje týkající se Vašeho zaměstnání
Speciální kategorie údajů – údaje o
Vašem zdravotním stavu.

Osobní údaje, které o Vás můžeme zpracovávat,
mohou obsahovat informace týkající se Vašeho
zdravotního stavu souvisejícího s onemocněním
COVID-19, které představují zvláštní kategorii
osobních údajů. V této souvislosti přijměte naše
ujištění, že od Vás budeme vyžadovat pouze
informace zcela nezbytné pro dosažení sledovaného
účelu, jak je tento popsán v této informaci.

How do we collect your data?

Odkud Vaše údaje získáváme?

Directly from you, your employer or contractual
partner, or relevant authorities.

Přímo od Vás, Vašeho zaměstnavatele či smluvního
partnera nebo od oprávněných orgánů.

For which purposes will we process your data?

Za jakými účely
zpracovávat?

We will process your personal data to protect the life
and physical integrity of our employees and to create a
secure working environment, to ensure compliance
with hygienic requirements, within the premises and
wider community of PwC and business continuity
protection and also to perform related administrative
activities.
What is the
processing?

legal

basis

for

your

data

údaje

Jaký je právní základ zpracování Vašich
osobních údajů?
Plnění zákonné povinnosti

Compliance with legal obligations pursuant to Section
102 of Act No. 262/2006 Coll., The Labour Code and
related regulations, which imposes an obligation on
employer to create a safe and non-threatening
working environment and working conditions,
possibly other requirements of the valid legal
regulation and issued measures in connection with
the COVID pandemic.

Plnění zákonné povinností ve smyslu § 102 zákona č.
262/2006 Sb., Zákoník práce a souvisejících předpisů,
které
zaměstnavateli
ukládají
povinnost
vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní
prostředí a pracovní podmínky, případně dalších
požadavků platné právní úpravy a vydaných opatření
v souvislosti s pandemií COVID.

Legitimate Interest

Oprávněný zájem

A legitimate interest in protecting the lives and health
of employees and creation of working conditions in
compliance with applicable hygiene requirements and
in the business continuity protection including
performance of the related administrative activities.

Oprávněný zájem spočívá v ochraně života a zdraví
zaměstnanců a vytvoření pracovních podmínek v
souladu s platnými hygienickými požadavky, a v
zachování kontinuity našeho podnikání, včetně
provádění souvisejících administrativních činností

Protecting the vital interests of the data subject or
another natural person

Ochrana životně důležitých subjektu zájmů údajů nebo
jiné fyzické osoby.

We thus process your personal data in accordance with
Art. Article 6 (1) (c) and (f) of the GDPR in connection
with an exception within the meaning of Article 9 (2)
(b) of the GDPR where processing is necessary for the
performance of the administrator's obligations and
special rights in the field of labour law.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme na základě
čl. čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR v souvislosti
s výjimkou ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR, kdy
je zpracování nezbytné pro účely plnění povinností a
zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva.

With whom can we share your data?

●

Vaše

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem
ochrany života a zdraví našich zaměstnanců a
vytvoření bezpečného pracovního prostředí, zajištění
souladu s platnými hygienickými požadavky, a to
v rámci našich kanceláří a širší PwC komunity, a
zajištění kontinuity našeho podnikání , a dále rovněž
za účelem zajištění souvisejících administrativních
činností.

Compliance with legal obligation

●

budeme

S kým můžeme Vaše údaje sdílet?

We may share your personal data with the
relevant members of the Business
Continuity Team of PwC, or to the extent
necessary with our employees and associates
you have been in contact with while possibly
diagnosed with COVID-19 disease.
Your personal information may be shared
with competent authorities at their request.

● Vaše
osobní
údaje
můžeme
sdílet
s relevantními členy Business Continuity týmu
společnosti PwC, případně v nezbytném
rozsahu s našimi pracovníky, s nimiž jste přišel
do styku v době, kdy jste mohl být nakažen
onemocněním COVID-19.
● Vaše osobní údaje mohou být sdíleny
s oprávněnými orgány na základě jejich
požadavku.

How long will we keep your data?

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat?

Your personal data will be retained only for the term
strictly needed to reach the purpose of processing as
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defined in this information, for a period of at most six
months from the start of their processing, unless the
applicable legislation and related measures issued
require longer retention.

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu
nezbytně nutnou k dosažení sledovaného účelu tak,
jak je tento popsán v této informaci, nejdéle po dobu
šesti měsíců od zahájení zpracování, pokud platná
legislativa a související vydaná opatření nebudou
vyžadovat uchování delší.

What are your rights?
You will have the right to request from PwC the access,
the rectification (correction), erasure, restriction of
processing, receiving and transmission to another
controller, access / insight to the personal data being
transferred, and in addition the right to withdraw your
consent for the processing of your personal data, in
case it was provided for any other reason and at any
time and the right to lodge a complaint to the
supervisory authority, such as The Office for
Personal Data Protection, Pplk. Sochora 27,
170 00
Prague
7,
Czech
Republic
(www.uoou.cz/en/).

Jaká máte práva?

You will have the right to object to the processing of
your personal data on grounds relating to your
particular situation, where the personal data
processing is based on necessity for purposes resulting
from legitimate interests.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na
nezbytnosti pro účely vyplývající z oprávněných
zájmů, máte právo vznést proti zpracování svých
osobních údajů námitku z důvodů týkajících se Vaší
konkrétní situace.

More information about your data processing is
available in the Privacy Statement here.

Více informací o tom, jak zpracováváme Vaše osobní
údaje je k dispozici k Podmínkách zpracování zde.

Máte právo požadovat od PwC přístup, opravu,
vymazání, omezení zpracování, získání a předání
jinému správci a přístup / nahlédnutí do
předávaných osobních údajů a dále právo kdykoli
odvolat souhlas se zpracováním svých osobních
údajů v případě, že by byl z jakéhokoli jiného důvodu
udělen, a právo kdykoli podat stížnost k dozorovému
úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
Česká republika (www.uoou.cz).

Automated decision making
No automated individual decision-making or profiling
is performed in the course of the data processing
described herein.

Automatizované rozhodování
Vaše osobní údaje nebudou používány pro
automatizované rozhodování, včetně profilování,
v souvislosti se zpracováním zde popsaným.

This Information becomes valid and effective
on 29 November 2021.

Tato informace nabývá platnosti a účinnosti
dne 29. listopadu 2021.

In case of any discrepancies, the Czech version of
this information clause prevails.

V případě rozporu mezi jazykovými verzemi tohoto
ustanovení o údajích má přednost jeho česká verze.
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