Politika ochrany osobních údajů
společnosti Vojtal prosklené konstrukce s.r.o.

Politika ochrany osobních údajů
společnosti Vojtal prosklené konstrukce s.r.o.
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Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 75092
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S ohledem na probíhající reformu legislativy týkající se ochrany osobních údajů, která je účinná ode
dne 25.5.2018 a která je představována zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů; dále jen „GDPR“),

deklaruje tímto společnost Vojtal prosklené konstrukce s.r.o.,

že si je vědoma nutnosti ochrany osobních údajů a nutnosti zavedení takových technických a
administrativních opatření, které v rámci obchodní činnosti společnosti v maximální možné míře a
způsobem souladným s GDPR zajistí, že shromažďovaná a dále zpracovávaná osobní data subjektů,
budou chráněna proti jakémukoli zneužití.
Zájmem společnosti je systematická ochrana osobních údajů všech subjektů, jejichž údaje společnost
spravuje. Za účelem dodržení rámce GDPR, který nastavuje základní požadavky na jejich ochranu,
informuje tímto Vojtal prosklené konstrukce s.r.o. subjekty údajů o zásadách ochrany osobních
údajů, které je společnost připravena při zpracovávání osobních údajů dodržovat.
Za tím účelem přijímá tuto:

Politiku ochrany osobních údajů
jako základní dokument
ochrany osobních údajů v rámci společnosti.
Společnost se obecně zavazuje zejména:
•
•
•
•

pravidelně monitorovat nastavené interní procesy, které mají vliv na ochranu osobních
údajů,
vyhodnocovat rizika (provádět analýzu rizik pro ochranu osobních údajů jako pravidelný
proces v rámci společnosti),
přijímat opatření k zamezení jakýchkoliv rizik pro zpracovávané údaje a
v případě zjištění bezpečnostních rizik postupovat v souladu s oprávněnými zájmy subjektů
údajů při současném šetření ostatních práv a svobod.

Tato Politika ochrany osobních údajů je závazná pro všechny osoby ze struktury správce, kterým byl
ze strany správce umožněn přístup ke shromážděným a zpracovávaným osobním údajům bez ohledu
na to, jakých subjektů se tyto osobní údaje týkají.
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Společnost se zavazuje dodržovat tyto základní a obecné zásady práce s informacemi:
•
•

•

•

•

•
•

Shromážděné osobní údaje musí být vždy řádně zabezpečeny proti přístupu neoprávněných
osob k nim, před jejich zničením, poškozením, či zneužitím.
Prostřednictvím souboru vnitřních norem řídí společnost přístup k osobním údajům (vymezí
oprávnění, stanoví podmínky používání a přístupu k osobním údajům, zajistí proškolení
dotčených zaměstnanců atd.).
Společnost sleduje a vyhodnocuje bezpečnostní incidenty, předchází jejich vzniku a v případě
porušení bezpečnosti neprodleně hlásí porušení bezpečnosti dozorovému orgánu a
subjektům údajů (pakliže jsou v ohrožení).
Zabezpečuje informační systémy, které společnost používá, prověřuje IT bezpečnost, kterou
jsou povinni dodržovat jednotliví zaměstnanci, nastavuje zásady práce s elektronickou poštou
jednotlivých zaměstnanců.
Vede zaměstnance společnosti k dodržování základních zásad ochrany zpracovávaných
osobních údajů při práci v kanceláři, při práci mimo pracoviště (práce s notebooky, mobilními
telefony, které umožňují přístup do systému, příp. elektronické pošty obsahující osobní
údaje).
Dbá o pravidelnou a důkladnou kontrolu interního počítačového systému, aby bylo nesporné,
že údaje shromážděné v takových systémech nepodléhají žádným bezpečnostním rizikům.
Dbát o to, aby veškeré případné zálohy systému a informací v něm obsažených, podléhaly
stejným pravidlům bezpečnosti, jako všechny interní počítačové systémy a aby veškeré osoby
mimo společnost, které pro společnost osobní údaje jakýmkoli způsobem zpracovávají,
zajistily stejnou míru ochrany osobním údajům, jako společnost sama.

Společnost se zavazuje dodržovat následující zásady ochrany osobních údajů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zásada zákonnosti, transparentnosti a korektnosti
Zásada účelového omezení
Zásada minimalizace údajů
Zásada přenositelnosti
Zásada omezení uložení
Zásada integrity a důvěrnosti

Zásada zákonnosti – osobní údaje mají být zpracovávány na základě právem stanovených legitimních
důvodů, tzn. právních titulů, které jsou vyjmenovány v článku 6 GDPR:
- Se souhlasem subjektu (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů
pro jeden či více konkrétních účelů),
- Dodržení zákonné povinnosti (nezbytnost dodržení právní povinnosti, která se na správce
vztahuje v rámci právního řádu)
- Veřejný zájem (nezbytnost pro splnění úkolů správce prováděných ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci)
- Plnění smlouvy (nezbytnost pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo za
účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy),
- Oprávněný zájem správce (nezbytnost pro účely oprávněných zájmů příslušného správce
nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní
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práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je
subjektem dítě).
Ve všech těchto případech jde o zákonné zpracování osobních údajů. Zákonnost zpracování se
vztahuje na celý právní řád daného státu, se kterým má být zpracování v souladu, nikoli tedy pouze
na GDPR. Stanoví-li tedy povinnost správce ke zpracování osobních údajů subjektů jiný právní předpis
a na základě takto stanovené povinnosti dochází ze strany správce ke zpracování osobních údajů,
bude se jednat o zpracování na základě zákonného důvodu (např. zákon o účetnictví, zákon o
veřejném zdravotním pojištění, o daních z příjmů, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, o
nemocenském pojištění, zákoník práce, zákon o archivnictví).
Zásada transparentnosti – správce je povinen shromažďovat a zpracovávat údaje otevřeně –
transparentně, subjektu musí být od počátku jasné, k jakým účelům správce údaje potřebuje a jak s
nimi bude nakládat; správce je povinen přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektů údajů
stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informace týkající se:
- totožnosti správce
- účelu zpracování
- oprávněných zájmů správce (pokud je zpracováváno z tohoto důvodu)
- příjemce, příp. kategorie příjemců osobních údajů
- úmysl předat osobní údaje do třetí země
- doba, po kterou budou údaje zpracovány
- práva subjektů údajů (která ve vztahu ke zpracovávaným údajům v souladu s GDPR mají –
právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost, vznést
námitku proti zpracování)
Informační povinnost správce - subjekt by měl být informován o tom, že jeho údaje jsou
zpracovávány ideálně v okamžiku jejich shromáždění, přičemž všechny informace určené subjektu
údajů mají být stručné, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a
jednoduchých jazykových prostředků a ve vhodných případech navíc i s vizualizací.
Zásada účelového omezení – osobní údaje mají být zpracovány vždy pouze k výslovně vyjádřeným a
legitimním důvodům a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
Před shromážděním osobních údajů musí být jejich nositel spraven o tom, za jakým účelem jsou jeho
údaje shromažďovány. Tento účel pak nelze v průběhu zpracování jednostranně (ze strany správce)
měnit, jednotlivé účely nelze slučovat. O změně účelu zpracování musí být subjekt údajů vždy ze
strany správce poučen a s takovou změnou, příp. rozšířením musí vyjádřit svůj písemný souhlas.
Zásada korektnosti a přesnosti – osobní údaje musí být shromážděny a dále zpracovávány korektně
(bez vedlejších motivů) a musí být přesné a aktuální. Za tímto účelem je vhodné upravit postupy a
přijmout opatření, aby shromážděné údaje o subjektech byly vždy aktuální a data, která již aktuální
nejsou a není možné jejich aktualizaci lhostejno z jakého důvodu provést, byla vymazána.
Zásada omezení uložení – osobní údaje mohou být (aby se jednalo o zákonný postup) zpracovány
pouze po nezbytně nutnou dobu, po kterou trvá účel, pro který byly shromážděny. V případě, že
tento důvod pomine, je nezbytně nutné, aby osobní údaje subjektu, pro který již není legální důvod
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uchování, příp. zpracování, byly odstraněny. Výjimku tvoří shromáždění údajů ve veřejném zájmu,
pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
Zásada integrity a důvěrnost – osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité
zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních
opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo
poškozením.
Zásada odpovědnosti – správce odpovídá za dodržení všech zásad zpracování osobních údajů a musí
být schopen toto dodržení souladu doložit.
Vypracoval 25.72018
Bc. Vojtěch Chorý
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