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I. Úvodní ustanovení 

1.1. Význam směrnice 

1.1.1. Směrnice o nakládání s osobními údaji (dále jen „Směrnice“) je základním 

vnitřním předpisem upravující správu a zpracování osobních údajů ve 

společnosti AUTA s.r.o., IČO: 541 45 555 (dále jen „Společnost“). 

1.1.2. Účelem Směrnice je stanovení závazných pravidel a postupů pro nakládání 

s osobními údaji ve Společnosti tak, aby byly chráněny její obchodní, 

ekonomické, právní a jiné zájmy při současném dodržování obecně závazných 

právních předpisů na ochranu osobních údajů. 

1.1.3. Směrnice vychází z příslušných obecně závazných předpisů ochrany osobních 

údajů, a to zejména NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 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“). 

1.1.4. Směrnice je základním organizačním opatřením Společnosti v oblasti ochrany 

osobních údajů a jejich zabezpečení ve smyslu čl. 24, resp. čl. 32, GDPR. 

1.2. Definice pojmů  

1.2.1. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné 

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobu je fyzická osoba, kterou lze 

přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, 

například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor 

nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, 

ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby. Rozlišují se 

citlivé osobní údaje a obecné osobní údaje. 

1.2.2. Citlivé osobní údaje jsou zejména údaje o rasovém či etnickém původu, 

politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství 

v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či 

pravomocných odsouzeních. Citlivé osobní údaje dále zahrnují následující 

kategorie: 

a) genetické osobní údaje, 
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b) biometrické osobní údaje, 

c) údaje o zdravotním stavu, 

d) osobní údaje dětí. 

1.2.3. Obecné osobní údaje jsou osobní údaje, které nepatří mezi citlivé osobní údaje 

(odst. 1.2.2.), zejména jméno, příjmení, pohlaví, věk a datum narození, osobní 

stav, IP adresa, fotografický záznam a organizační údaje, tedy email, telefonní 

číslo a v případě fyzických podnikajících osob identifikační údaje vypsané 

státem (IČO, DIČ atd.). 

1.2.4. Subjektem osobních údajů je identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická 

osoba podle odst. 1.2.1. 

1.2.5. Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními 

údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci 

automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, 

strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, 

použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení 

či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.  

1.2.6. Správce osobních údajů je subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje 

účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

1.2.7. Zpracovatelem osobních údajů je každý, kdo zpracovává osobní údaje pro 

správce a podle jeho pokynů. 

1.2.8. Účelem zpracování osobního údaje je konkrétní důvod, pro který Společnost 

údaj zpracovává. 

1.2.9. Pracovníkem Společnosti se pro účely Směrnice rozumí fyzická osoba, která je 

ve společnosti v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo vykonává pro 

společnost práci na plný či částečný úvazek z jiného titulu (na základě příkazní, 

manažerské či jiné smlouvy), případně člen statutárního či jiného orgánu 

společnosti zapsaný v obchodním rejstříku společnosti. Pro účely Směrnice se 

pracovníkem Společnosti rozumí i její společník, pokud je fyzickou osobou. 
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1.2.10. Zákazníkem se pro účely Směrnice rozumí subjekt, který aktuálně má nebo v 

minulosti měl se Společností uzavřenu smlouvu, ve které mu Společnost 

poskytuje službu nebo prodává zboží, případně subjekt, který o uzavření takové 

smlouvy projevil zájem nebo kterému Společnost uzavření takové smlouvy 

nabízí.  

1.2.11. Dodavatelem se pro účely Směrnice rozumí subjekt, který není klientem podle 

definice uvedené v předchozím odstavci a který aktuálně má nebo v minulosti 

měl se společností uzavřenu jakoukoli smlouvu o dodání služby či zboží, 

případně subjekt, který o uzavření smlouvy se společností projevil zájem nebo 

kterému společnost uzavření takové smlouvy nabízí.  

1.2.12. Vedením Společnosti se rozumí kterýkoli z jednatelů Společnosti.  

1.2.13. Specialista pro osobní data (dále také jen zkratka „SOD“) je interní právník nebo 

jiný pracovník Společnosti, který je pověřen dohledem nad dodržováním 

obecně závazných a vnitřních pravidel (zejména Směrnice) v oblasti ochrany 

osobních údajů. V případě, že SOD není jmenován, považuje se za SOD jednatel 

Společnosti 

1.2.14. Úřadem se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů. 

1.2.15. Komisí se rozumí Evropská komise. 

II. Základní pravidla zpracování osobních údajů ve Společnosti 

2.1. Obecné zásady  

2.1.1. Osobní údaje musí být zpracovávány korektně, zákonně a transparentně. 

2.1.2. Osobní údaje musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a 

legitimní účely. 

2.1.3. Pracovníci Společnosti získávají, případně shromažďují, osobní údaje jen 

v případech, kdy je to nezbytné pro splnění účelu. Získané a shromažďované 

osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který mají 

být zpracovávány. 

2.1.4. Osobní údaje musí být zpracovávány jen v minimálním rozsahu naplňujícím účel 

jejich zpracování.  
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2.1.5. Osobní údaje musí být přesné a v případě zjištění jejich neaktuálnosti 

aktualizované. 

2.1.6. Osobní údaje smí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu 

osobních údajů jen po dobu nezbytně nutnou pro příslušný účel jejich 

zpracování. 

2.1.7. Osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité 

zabezpečení. 

2.1.8. Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, 

nejde-li o zpracování k účelu, pro který mohou být zpracovávány i bez souhlasu 

subjektu údajů. 

2.2. Subjekty osobních údajů zpracovávaných Společností 

2.2.1. Společnost spravuje a zpracovává výlučně osobní údaje  

a) pracovníků Společnosti, 

b) zákazníků Společnosti, 

c) dodavatelů Společnosti. 

2.2.2. Osobní údaje pracovníků Společnosti zahrnují rovněž osobní údaje jejich 

rodinných příslušníků. 

2.2.3. Osobní údaje zákazníků/dodavatelů Společnosti zahrnují osobní údaje 

zákazníků/dodavatelů, kteří jsou fyzickými osobami, a dále fyzických osob, které 

mají k zákazníkovi/dodavateli (fyzické nebo právnické osobě) nějaký vztah a 

údaje o nich jsou součástí údajů zákazníka/dodavatele (např. zaměstnanec, 

zmocněnec, jednatel, manžel, společník atd.). 

2.2.4. V mimořádných a odůvodněných případech může dojít ke zpracování osobních 

údajů subjektu, který není uveden v odst. 2.2.1.  O takovém případu musí být 

informován SOD.    

2.3. Druhy zpracovávaných osobních údajů Společností 

2.3.1. Společnost zásadně zpracovává pouze obecné osobní údaje. Výjimku tvoří 

citlivé osobní údaje uvedené v následujícím odstavci. 

2.3.2. Společnost zpracovává výlučně následující citlivé osobní údaje:  
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a) Osobní údaje o zdravotním stavu pracovníků v rozsahu nezbytném pro plnění 

pracovněprávních povinností Společnosti jako zaměstnavatele; 

b) osobní údaje dětí pracovníků v rozsahu nezbytném pro plnění daňových a 

souvisejících procedur a povinností jménem nebo ve prospěch pracovníků 

(rodičů). 

2.3.3. Zpracování citlivých osobních údajů subjektu údajů je možné pouze v případech 

údajů uvedených v předchozím odstavci. Zpracování jiných citlivých osobních 

údajů je možné pouze v mimořádných a odůvodněných případech a podléhá 

výslovnému schválení Vedení Společnosti. 

2.3.4. Ke zpracování citlivých osobních údajů je nutný výslovný souhlas subjektu 

osobních údajů, ledaže 

a) zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv 

správce nebo subjektu osobních údajů v oblasti pracovního práva a práva 

v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, 

b) zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem osobních 

údajů. 

2.4. Zabezpečení osobních údajů 

2.4.1. Osobní údaje zpracovávané společností musí být chráněny použitím vhodných 

pracovních postupů a technických prostředků.  

2.4.2. Pracovníci Společnosti jsou povinni chránit osobní údaje uchovávané ve fyzické 

podobě vhodnými postupy a prostředky tak, aby bylo minimalizováno riziko 

přístupu k osobním údajům nepovolaným osobám. Pracovníci jsou povinni 

mimo jiné  

a) neponechávat dokumenty obsahující osobní údaje po dobu své nepřítomnosti 

na pracovišti volně na pracovním stole nebo jiném přístupném místě, ledaže 

jde o prostor nepřístupný nepovolaným osobám (pod uzamčením), 

b) uchovávat dokumenty obsahující osobní údaje, které pracovník aktuálně 

nepotřebuje ke své práci, v uzamčených registraturách či zabezpečeném 

archivu, 

c) nepotřebné dokumenty obsahující osobní údaje, jejichž účel zpracování zcela 

pominul a které není nutné podle obecně závazných či vnitřních předpisů dále 

uchovávat, bez zbytečného ohledu bezpečným způsobem skartovat.  
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2.4.3. Pokud je to vzhledem k množství dat a povaze osobních údajů účelné, 

Společnost zabezpečí osobní údaje uchovávané v elektronické podobě 

vhodnými a přiměřenými technickými prostředky (např. šifrování, 

pseudonymizace, nastavení autorizace pouze oprávněným zaměstnancům atd.) 

a zajistí zálohování nosičů s osobními údaji. 

2.4.4. Úroveň zabezpečení osobních dat ve Společnosti je dostatečná i pro zpracování 

citlivých osobních dat.  

2.5. Bezpečnostní incidenty 

2.5.1. V případě, že se pracovník Společnosti dozví o porušení pravidel zabezpečení 

osobních údajů nebo jiném bezpečnostním incidentu s rizikem neoprávněného 

nakládání nebo neoprávněného zpřístupnění osobních údajů, musí tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu nahlásit SOD, který o incidentu informuje 

Vedení Společnosti a současně navrhne způsob vyřešení incidentu a opatření 

k minimalizaci rizika opakování incidentu. 

2.5.2. Vedení Společnosti na návrh SOD podle předchozího odstavce rozhodne o 

způsobu vyřešení incidentu a přijetí preventivních opatření a deleguje jejich 

implementaci na konkrétního pracovníka či pracovníky Společnosti. 

2.5.3. V případě, že dojde k bezpečnostnímu incidentu, který znamená reálné riziko 

pro práva a svobody subjektu či subjektů údajů, ohlásí SOD incident po 

předchozí konzultaci s Vedením Společnosti Úřadu, a to do 72 hodin od 

okamžiku zjištění incidentu.  

2.5.4. V případě, že dojde k bezpečnostnímu incidentu, který znamená vysoké riziko 

pro práva a svobody subjektu údajů, ohlásí SOD incident subjektu údajů, a to 

bez zbytečného odkladu. 

2.5.5. SOD vede a uchovává dokumentaci o každém bezpečnostním incidentu.  

2.6. Zakázaná zpracování osobních údajů 

2.6.1. Společnost nepřijímá žádná rozhodnutí založená výhradně na 

automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování. 

2.6.2. Společnost nezpracovává osobní údaje k marketingovým účelům, tj. za účelem 

systematického nabízení svých služeb. 
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2.6.3. O výjimce ze zákazu podle odst. 2.6.1. a odst. 2.6.2. může v mimořádných 

případech rozhodnout Vedení Společnosti.  

2.6.4. Společnost žádným způsobem nezpracovává osobní údaje získané 

prostřednictvím svého informačního systému, který zaznamenává jednotlivé 

pracovní kroky Pracovníků Společnosti a slouží k ochraně majetku Společnosti. 

Společnost nevyužívá záznamů z informačního systému k identifikaci 

jednotlivých subjektů osobních údajů, ani k sledování jejich práce, vyjma 

případů porušení právních předpisů a za účelem ochrany svého majetku. 

Všechny případy využití informačního systému k identifikaci jednotlivých 

subjektů osobních údajů musí být nahlášeny SOD nebo Vedení Společnosti. 

2.6.5. Společnost žádným způsobem nezpracovává osobní údaje získané 

prostřednictvím svého kamerového systému, který slouží pouze na ochranu 

majetku Společnosti. Společnost nevyužívá nahrávek z kamerového systému 

k identifikaci jednotlivých subjektů osobních údajů, ani k určení jejich polohy, 

vyjma případů porušení právních předpisů a za účelem ochrany svého majetku. 

Všechny případy využití kamerového systému k identifikaci jednotlivých 

subjektů osobních údajů musí být nahlášeny SOD nebo Vedení Společnosti. 

2.6.6. Společnost žádným způsobem nezpracovává osobní údaje získané 

prostřednictvím GPS systému ve služebních vozidlech Společnosti, které 

používá pro evidenci elektronické knihy jízd a slouží k ochraně majetku 

Společnosti. Údaje získané z GPS systémů nesmí být využívány za účelem 

profilování zaměstnanců. Všechny případy využití GPS systému k identifikaci 

jednotlivých subjektů osobních údajů musí být nahlášeny SOD nebo Vedení 

Společnosti. 

2.6.7. Společnost žádným způsobem nezpracovává citlivé osobní údaje získané 

prostřednictvím svého docházkového systému, který používá pro umožnění 

vstupů a odchodů Pracovníků Společnosti a slouží k ochraně majetku 

Společnosti. Docházkový systém musí být nastaven tak, aby neukládal citlivé 

osobní údaje, ale využíval vhodné nástroje zabezpečení a šifrovaní, které tyto 

údaje převádí na jiné identifikátory Pracovníků.  

III. Zákonnost zpracování osobních údajů (souhlas se zpracováním) 

3.1. Zpracování osobních údajů bez souhlasu 
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3.1.1. Zpracování osobních údajů je možné i bez souhlasu subjektu osobních údajů, 

pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (zejména pracovní, dodavatelské 

nebo smlouvy se zákazníkem), 

b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Společnosti, 

c) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu 

osobních údajů nebo jiné fyzické osoby, 

d) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, 

nebo 

e) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí 

strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy či práva 

subjektu osobních údajů. 

3.1.2. Pro případy dalšího zpracování osobních údajů pro jiný účel, než pro který byly 

osobní údaje shromážděny (bez souhlasu subjektu osobních údajů), musí 

Společnost vzít v potaz dopady dalšího zpracování na subjekt osobních údajů a 

slučitelnost původního účelu zpracování s novým účelem. 

3.2. Zpracování osobních údajů se souhlasem 

3.2.1. Pro případné jiné účely zpracování osobních údajů, než které jsou uvedeny 

v odst. 3.1.1., musí Společnost získat souhlas subjektu osobních údajů. 

3.2.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je konkrétní, informovaný, jednoznačný 

a ničím nepodmíněný aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu osobních údajů.  

3.2.3. Souhlas se poskytuje vždy ke konkrétnímu účelu zpracování, který musí být 

subjektu osobních údajů známý. 

3.2.4. Pro zpracování osobních údajů založených na souhlasu musí být Společnost 

schopna tento souhlas doložit. 

3.3. Forma a způsob poskytnutí souhlasu  

3.3.1. Souhlas poskytuje subjekt osobních údajů podpisem dokumentu Souhlas se 

zpracováním osobních údajů, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 této Směrnice. 
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3.3.2. Souhlas musí být subjektu osobních údajů předložen k podpisu jasně, 

odlišitelně od jiných skutečností, srozumitelně a za použití jasných a 

jednoduchých jazykových prostředků. 

3.4. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

3.4.1. Souhlas je kdykoliv odvolatelný, a to alespoň ve stejné formě, v jaké byl 

poskytnut, tedy zásadně písemně. Subjekt osobních údajů musí jasně vymezit, 

ve vztahu k jakému konkrétnímu účelu je souhlas odvoláván. 

3.4.2. Zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu není 

dotčena. 

3.4.3. Společnost může dále zpracovávat osobní údaje subjektu osobních údajů, který 

odvolal svůj souhlas, pro účel uvedený ve výčtu v odst. 3.1.1., pokud takový účel 

(případně více účelů) nadále trvá.  

IV. Předávání osobních údajů ke zpracování  

4.1. Zpracovatelé 

4.1.1. Společnost smí k dalšímu zpracování osobních údajů využít pouze ty 

zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických 

a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a 

byla zajištěna ochrana práv subjektů osobních údajů. 

4.1.2. Podmínkou předání osobních údajů ke zpracování třetí osobě je uzavření 

smlouvy o zpracování osobních údajů, jejíž vzor tvoří přílohu č. 2 této Směrnice. 

4.2. Předávání osobních údajů do zahraničí  

4.2.1. Předávání osobních údajů do členského státu Evropské unie je neomezené za 

předpokladu, že Společnost má k předání právní důvod. 

4.2.2. Při předávání do země mimo Evropskou unii musí být nad rámec právního 

důvodu splněna ještě alespoň jedna z následujících podmínek: 

a) Komise rozhodla o odpovídající ochraně poskytované osobním údajům v dané 

zemi, 
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b) Společnost poskytne dostatečné záruky za ochranu osobních údajů a za 

vymahatelnost práv subjektů osobních údajů, nebo 

c) Společnost má nastavená závazná pravidla, která dodržuje i příjemce v zemi 

mimo Evropskou unii. 

V. Informační povinnost 

5.1. Informační dokument 

5.1.1. Každý subjekt, jehož osobní údaje Společnost zpracovává, musí být informován 

o rozsahu, způsobu, účelu a délce zpracování jeho osobních údajů a poučen o 

právech vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

5.1.2. Informace a poučení podle odst. 5.1.1. jsou uvedeny v dokumentu Informace o 

zpracovávání osobních údajů, který tvoří přílohu č. 3 této Směrnice (dále jen 

„Informační dokument“), 

5.1.3. Subjekt osobních údajů musí být Společností seznámen se zněním Informačního 

dokumentu nejpozději v okamžiku získání osobních údajů, a to  

a) předáním Informačního dokumentu ve fyzické podobě subjektu osobních 

údajů, nebo 

b) odkazem na Informační dokument umístěný na internetových stránkách 

společnosti, případně na internetových stránkách Společnosti. 

5.1.4. Subjekt osobních údajů musí být s Informačním dokumentem seznámen 

pomocí jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Odkaz na Informační 

dokument (včetně potvrzení subjektu údajů, že se s Informačním dokumentem 

seznámil) může být součástí příslušné smlouvy, za účelem jejíhož plnění jsou 

osobní údaje získávány.   

5.2. Přenesená informační povinnost 

5.2.1. V případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu osobních údajů poskytne 

Společnost informace obsažené v Informačním dokumentu subjektu osobních 

údajů 

a) v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, nejpozději však do jednoho 

měsíce, 
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b) nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem osobních údajů, mají-li 

být osobní údaje použity pro účely této komunikace, nebo 

c) nejpozději při prvním zpřístupnění, pokud je má Společnost v úmyslu 

zpřístupnit. 

5.2.2. Společnost nemusí poskytnout informace podle odstavce 5.2.1. pokud 

a) subjekt osobních údajů již tyto informace má, 

b) by poskytnutí takových informací nebylo možné, nebo by vyžadovalo 

nepřiměřené úsilí, 

c) bylo jejich získání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno závazným právním 

předpisem, nebo 

d) osobní údaje musí zůstat důvěrné podle závazného právního předpisu. 

VI. Práva subjektů osobních údajů 

6.1. Práva subjektů osobních údajů obecně 

6.1.1. V souladu s GDPR má každý subjekt osobních údajů následující práva spojená se 

zpracováním jeho osobních údajů: 

a) právo na přístup k osobním údajům, 

b) právo na opravu, 

c) právo na výmaz, 

d) právo na omezení zpracování, 

e) právo na přenositelnost osobních údajů, 

f) právo vznést námitku, a 

g) právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, 

včetně profilování. 
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6.1.2. Právo na přístup k osobním údajům umožňuje subjektům osobních údajů ověřit 

si zákonnost zpracování jejich údajů. Subjekt osobních údajů má právo vyžádat 

si u Společnosti jako správce osobních údajů informaci o účelech zpracování, 

kategoriích osobních údajů, příjemcích osobních údajů, plánové době 

zpracování a o svých právech. Společnost subjektu osobních údajů poskytne 

vyžádané informace a kopii zpracovávaných osobních údajů, pokud je subjekt 

osobních údajů vyžaduje. 

6.1.3. Právo na opravu opravňuje subjekt osobních údajů vyžádat si u Společnosti jako 

správce osobních údajů opravu svých osobních údajů, případně doplnění 

dalších osobních údajů. 

6.1.4. Právo na výmaz umožňuje subjektům osobních údajů vyžádat si u Společnosti 

jako správce vymazání svých osobních údajů, pokud již vypršel právní důvod 

jejich zpracování. Společnost tak musí učinit bez zbytečného odkladu. 

6.1.5. Právo na omezení zpracování opravňuje subjekty osobních údajů vyžádat si u 

Společnosti jako správce osobních údajů dočasné omezení zpracovávání části 

nebo všech svých osobních údajů, a to například z důvodů, že subjekt osobních 

údajů popírá jejich přesnost, nebo je jejich zpracování protiprávní, přitom však 

subjekt osobních údajů nepožaduje nebo odmítá jejich výmaz. 

6.1.6. Právo na přenositelnost osobních údajů umožňuje subjektu osobních údajů, 

v případě automatizovaného zpracování založeného na smlouvě nebo souhlasu, 

vyžádat si u Společnosti jako správce osobních údajů předání těchto osobních 

údajů přímo subjektu osobních údajů nebo dalšímu správci.  

6.1.7. Právo vznést námitku proti zpracování opravňuje subjekt osobních údajů 

kdykoliv vznést u Společnosti námitku týkající se zpracování jeho osobních 

údajů. Společnost musí v takovém případě omezit zpracování osobních údajů 

do doby, než Společnost prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, 

které převažují nad zájmy subjektu osobních údajů. 

6.2. Postup v případě uplatňování práva subjektem osobních údajů 

6.2.1. V případě, že Společnost obdrží žádost subjektu osobních údajů, ve které 

subjekt údajů uplatňuje některé ze svých práv podle čl. 6.1., je taková žádost 

postoupena SOD. 
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6.2.2. Pokud je žádost podle předchozího odstavce zjevně oprávněná a neexistují 

technické ani jiné překážky k jejímu splnění, SOD zajistí splnění žádosti a 

informuje o tom subjekt údajů a Vedení společnosti. 

6.2.3. Jestliže je oprávněnost žádosti podle odst. 6.2.1. přinejmenším sporná nebo 

pokud existují technické či jiné překážky k jejímu splnění, postoupí ji SOD 

vedení společnosti spolu s návrhem, jak o žádosti rozhodnout a problém vyřešit.  

6.2.4. Vedení Společnosti o návrhu SOD podle předchozího odstavce rozhodne a 

deleguje vyřešení na konkrétního pracovníka Společnosti. 

VII. Závěrečná ustanovení  

7.1. Odpovědnost za Směrnici a její dodržování  

7.1.1. Za obsah Směrnice, interpretaci příslušných právních předpisů, soulad Směrnice 

s právními předpisy, styk s Úřadem, včasná doporučení na změnu procesů za 

účelem jejich uvedení do souladu s právními předpisy, resp. rozhodnutími 

Úřadu či soudu, odpovídá SOD.  

7.1.2. Za obecnou bezpečnost informačních systémů obsahujících nebo přenášejících 

osobní údaje v elektronické podobě odpovídá Vedení Společnosti ve spolupráci 

s Dodavatelem služeb ICT. Vedení Společnosti zajistí bezpečnost osobních dat 

v systémech, které se fyzicky nacházejí v prostorách Společnosti, a to 

organizačními opatřeními (přístupová oprávnění pouze pro pověřené osoby) a 

technickými prostředky (šifrování atd.).  

7.1.3. Za uvádění, resp. zachovávání, příslušných procesů do souladu se Směrnicí 

odpovídají pracovníci Společnosti, do jejichž náplně práce, resp. odpovědnostní 

oblasti příslušné procesy spadají. Jednotliví pracovníci Společnosti rovněž 

odpovídají za bezpečnost všech jimi užívaných informačních systémů 

obsahujících data v jiné než elektronické podobě (např. kartotéky, dotazníky 

apod.) a ochranu těchto dat před nahodilým či neoprávněným zpřístupněním.  

7.1.4. Směrnice je závazná pro všechny pracovníky Společnosti, jak jsou definováni 

v odst. 1.2.9. Směrnice. Vedení Společnosti, případně SOD, zajistí, aby alespoň 

Pracovníci podílející se při výkonu své práce na jakémkoli zpracování osobních 

údajů nebo u nichž zpracování osobních údajů přichází v úvahu byli v přiměřené 

míře seznámeni se Směrnicí.  
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7.1.5. Pokud pracovník Společnosti zjistí konkrétní porušení Směrnice nebo nesoulad 

určitého procesu se Směrnicí, je povinen na tuto skutečnost upozornit svého 

nadřízeného, případně kteréhokoli jednatele společnosti.   

7.1.6. Porušení Směrnice za strany zaměstnance, který byl s jejím obsahem seznámen, 

je zároveň porušením pracovní kázně a opravňuje společnost k příslušným 

pracovněprávním sankcím v závislosti na závažnosti konkrétního porušení. 

7.2. Působnost a změny Směrnice 

7.2.1. Tato Směrnice obsahuje zejména obecné zásady a pravidla. Vedení Společnosti 

je oprávněno vydat upřesňující stanovisko či pokyn ke konkrétnímu problému či 

otázce. Takové stanovisko či pokyn však nesmí být v rozporu se Směrnicí nebo 

ve zjevném rozporu s obecně závaznými právními předpisy. 

7.2.2. O přijetí, změnách či dodatcích Směrnice rozhoduje Vedení Společnosti. 

7.2.3. Ke změně či doplnění Směrnice musí dojít v případě, že 

a) dojde k významné změně obecně závazných právních předpisů ochrany 

osobních údajů, 

b) počet zaměstnanců společnosti dosáhne čísla 250, 

c) ve Společnosti se začnou systematicky nebo pravidelně zpracovávat citlivé 

osobní údaje, 

d) Společnost přikročí k profilování nebo jinému automatizovanému zpracování 

osobních údajů za účelem či v rámci přijímání obchodních rozhodnutí,  

e) Společnost se rozhodne nebo musí formálně jmenovat pověřence pro ochranu 

osobních údajů (DPO). 

7.2.4. Návrhy na změny a doplnění Směrnice je oprávněn předložit kterýkoli pracovník 

Společnosti.   

7.3. Účinnost Směrnice 

7.3.1. Tato Směrnice nabývá účinnosti dne 25. května 2018. 

 

 

Příloha 1: Vzorový souhlas se zpracováním osobních údajů  
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Příloha 2: Vzorová smlouva o zpracování osobních údajů 

Příloha 3: Informace o zpracovávání osobních údajů 

 

 


