
 

 Zpracování osobních údajů osob, které jsou oprávněny zapojit se do programu nabídek akcií 

Informační leták 

 

1. Cíl tohoto informačního letáku 

Aby bylo možno zahájit nabídky akcií pro zaměstnance, může být váš podnik nucen shromažďovat a předávat vaše údaje 

osobní povahy. Cílem tohoto informačního letáku je vysvětlit vám způsob, jakým jsou vaše údaje osobní povahy v rámci 

toho zpracovávány, a představit vám vaše práva v této oblasti v souladu s nařízením EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“) a se 

zákonem č.78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informatice, souborech a svobodách ve znění („Zákon o informatice a 

svobodách“). 

Každý zaměstnavatel odpovídá za nezávislé zpracování ve svém okruhu působnosti ve fázi uspořádání nabídky. 

Následně poskytovatelé služeb pověření společností VINCI provedením operací úpisu a správy vašeho spořicího účtu 

budou jednat jako osoby odpovědné za zpracování údajů. 

2. Účely, za nimiž zpracováváme vaše osobní údaje 

Váš zaměstnavatel zpracovává vaše osobní údaje, aby bylo možno učinit nabídku jeho zaměstnancům, následovanou 

upsáním akcií. V rámci toho je zpracování vašich osobních údajů ospravedlněno legitimním zájmem vašeho podniku 

poskytnout jeho zaměstnancům možnost přihlásit se do nabídky akcií pro zaměstnance skupiny VINCI. 

3. Osobní údaje, které zpracováváme 

Aby bylo možno určit osoby, které jsou oprávněny zapojit se do nabídky akcií, a zavést nástroj umožňující se jí účastnit, 

potřebuje váš zaměstnavatel údaje umožňující: 

• Vás identifikovat (příjmení, křestní jméno, občanství, datum narození, zastávaná funkce, identifikační údaj 

společnosti VINCI nebo národní identifikační údaj); 

• Určit zapojení vašeho zaměstnavatele a vaši oprávněnost zúčastnit se programu nabídek akcií (jméno 

zaměstnavatele, kód podniku, kriterium oprávněnosti zapojit se do nabídek akcií společnosti VINCI); 

• Vás kontaktovat (e-mailová adresa, poštovní adresa, korespondenční jazyk); 

• Spravovat daňové otázky (vaše sídlo ve Francii / EU / zbytku světa). 

Toto zpracování se tedy týká pouze osob splňujících podmínky oprávněnosti zapojit se do nabídek akcií společnosti VINCI. 

 

4. Příjemci vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje předá váš zaměstnavatel společnosti Amundi Tenue de Comptes, jejíž sídlo se nachází na adrese 90 

boulevard Pasteur, 75015 Paříž, Francie (poštovní adresa: 26956 VALENCE CEDEX 9, France), která spravuje informatický 

nástroj pro přihlášení a shromažďování a zejména zpracování žádostí o využití nabídek za co možná nejlepších podmínek. 

Společnost VINCI SA je rovněž příjemcem údajů v zájmu celkového dohledu nad upisovací stránkou. 

 

 



 

 

5. Uchování vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro potřeby výše popsaných účelů na dobu nezbytnou k uspořádání nabídky a 

až do zákonného ustanovení. Pokud se do nabídky akcií pro zaměstnance skupiny VINCI nepřihlásíte, vaše osobní údaje 

budou automaticky a systematicky odstraněny společností Amundi Tenue de Comptes po uplynutí lhůty 9 měsíců po 

podání příslušné nabídky. 

6. Vaše práva 

Máte právo podle podmínek stanovených Nařízením a Zákonem o informatice a svobodách: 

• získat kopii vašich osobních údajů, které máme, a získat informace o zpracování vašich osobních údajů; 

• požádat nás o opravu, doplnění, aktualizaci vašich osobních údajů, které jsou nepřesné, neúplné, dvojznačné či 

zastaralé; 

• dosáhnout vymazání vašich osobních údajů; 

• dosáhnout omezení jednoho či více zpracování vašich osobních údajů, které provádíme; 

• vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů; 

• stanovit pokyny týkající se využití vašich osobních údajů po vaší smrti. 

Máte pak také právo podat stížnost u CNIL nebo kontrolního úřadu členského státu Evropského hospodářského prostoru, 

v němž obvykle sídlíte či pracujete, pokud se domníváte, že některým zpracováním vašich osobních údajů porušujeme 

Nařízení. 

Informujeme vás, že zpracování vašich osobních údajů, tak jak je popsáno v tomto informačním letáku, bude případně 

obnoveno při přípravě každé nové nabídky akcií zaměstnancům, k níž by se společnost VINCI mohla v budoucnu 

rozhodnout. 

7. Jak uplatnit svá práva 

Ohledně uplatnění vašich práv uvedených výše, nebo pokud máte jakýkoli dotaz ohledně zpracování osobních údajů, 

můžete kontaktovat oddělení lidských zdrojů vašeho podniku nebo zmocněnce společnosti VINCI S.A. pro ochranu 

údajů: contact.dpo@vinci.com. 

Můžete nás kontaktovat již nyní, pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje sděleny společnosti Amundi Tenue de 

Comptes. 

 


