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PŘEDÁNÍ INFORMACÍ - GDPR - smluvním partnerům
(GDPR - Obecné nařízení na ochranu osobních údajů – EU)
Subjekt – „seele pilsen s.r.o.“ – smluvní organizace / zpracovatel osobních údajů předává
níže uvedené informace:
Zpracování a nakládání s osobními údaji dle „Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
podle čl. 5 a čl. 24
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (GDPR). K 25.5.2018 byl vydán společností „seele pilsen s.r.o.“ vnitřní
předpis o zpracování a ochraně osobních údajů - Kodex chování v rámci GDPR. Tento vnitřní předpis
zároveň upravuje zpracování a ochranu nezbytných osobních údajů, které organizace zpracovává o
svých dodavatelích, zákaznících a subjektech třetích stran na základě smluvního vztahu. Předpis je
vydán především pro stanovení účelu, k němuž jsou osobní údaje zpracovávány, stanovení
prostředků a způsobu zpracování osobních údajů a zdokumentování technických a organizačních
opatření k zajištění ochrany osobních údajů. V nitřní předpis je zařazen do integrovaného systému
řízení kvality (ISŘ).

Získání OÚ
Organizace / zpracovatel získává výše uvedené OÚ přímo od svých smluvních partnerů. Organizace
informuje subjekt OÚ o skutečnostech souvisejících se zpracováním OÚ nad rámec uvedených
údajů a to v okamžiku, kdy tyto OÚ získá, požádá o „výslovný souhlas“ s jejich zpracováním. Vnější
monitoring prostor v rámci objektu organizace kamerovým systémem neslouží ke sledování
subjektů OÚ, ale k ochraně objektu proti krádežím a vandalismu. Chráněmý prostor je označen.

Práva subjektů OÚ
Subjekty osobních údajů mají právo na přístup k osobním údajům, které organizace ve vztahu k nim
zpracovává.
a) právo na přístup k informacím:
 o účelu zpracování, o kategorie OÚ, o příjemci OÚ, o plánované době uložení,
b)








právo:
žádosti o informaci o zpracování osobních údajů
námitky proti zpracování osobních údajů
žádosti o kopii osobních údajů
žádosti o odstranění závadného stavu při zpracování osobních údajů
žádosti o přenesení osobních údajů
výslovný souhlasu se zpracováním OÚ
stížnost u dozorového úřadu může uplatnit každá osoba

c) právo být zapomenut:
 smazání všech kopií dat, včetně případných provedených záloh těchto dat, zamezení odchodu
dat z organizace
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Uchovávání OÚ
Organizačně právní dokumenty:
 složka relevantních údajů je po ukončení smluvního vztahu uchovávána pro případné soudní
spory (právní doporučení) – 12 let (ve vazbě na zakázky - řídí se podle záruční doby zakázky)
 složka relevantních údajů je po ukončení smluvního vztahu uchovávána pro případné soudní
spory (právní doporučení) – 4 roky (bez vazby na zakázky)
Monitoring kamerovým systémem:
 automatický 7 – denní cyklus; přepis nejstarších nahrávek

Likvidace OÚ
Důvody likvidace:
 osobní údaje již nejsou potřebné pro dané účely
 subjekt údajů vznese oprávněné námitky proti zpracování OÚ
 osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo
členského státu, které se na správce vztahuje.
Výjimky z práva subjektu údajů na výmaz:
 zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva EU nebo
členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném
zájmu či při výkonu veřejné moci, jímž je správce pověřen
 zpracování nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s Nařízením
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 podle čl.9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3)
 zpracování nezbytné pro určení výkonu nebo obhajoby právních nároků

Ochrana osobních údajů
Každý, který je vázán mlčenlivostí o osobních údajích nebo bezpečnostních opatřeních, je na tuto
svou povinnost individuálně upozorněn a je rovněž poučen o právních souvislostech ochrany
osobních údajů.
Osobní údaje jsou:
 uchovávané v zabezpečené listinné podobě
 v elektronické podobě - přístup vždy přes nastavené oprávnění
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem předávat firemní data neoprávněným osobám a není dovoleno
ukládat firemní data na soukromá výměnná úložiště.

Bezpečnostní incident
Dohledový orgán v ČR: Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
Kooperaci mezi úřady napříč EU zajišťuje: Evropský sbor pro ochranu osobních údajů.
Záleží na konkrétním typu ohrožení a na posouzení Vašeho správce osobních údajů, jaká opatření
jsou dostatečná.
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Přehled o zpracování osobních údajů (OÚ) „dodavatelů“:

Právní důvod zpracování OÚ
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt
údajů.
Účel – Naplňování smluvního závazku:
 závazek k provedení úkonů či služeb (organizačně / výrobní dokumentace)
 evidence dodavatelů
 vyhodnocování dodavatelů
 dodavatelská nabídka / smlouva / objednávka / dodací list
 fakturace
Kategorie OÚ
OÚ
jméno
příjmení
titul
pracovní zařazení
jazykové znalosti
adresa pracovní
telefon pracovní
e-mail pracovní
IČO/RČ

obecná
X
X
X
X
X
X
X
X
X

zvláštní kategorie

Právní důvod zpracování OÚ
Subjekt údajů udělí souhlas se zpracováním svých OÚ pro jednotlivý případ
samostatně
Účel - Prezentace:
 pracovní úkony a autorizace provozní a zakázkové dokumentace
v zahraničí
 fotografie / video za účelem prezentace na webových a intranetových
stránkách a firemním časopise
Kategorie OÚ
OÚ
jméno
příjmení
titul
jazykové znalosti
pracovní zařazení
adresa pracovní
telefon pracovní
e-mail pracovní

obecná
X
X
X
X
X
X
X
X

Nakládání:
sběr,
zaznamenání,
validace / kontrola,
používání,
zpřístupnění,
omezení,
blokování,
předávání,
nahlížení,
archivace,
likvidace

Nakládání:
sběr,
zaznamenání,
validace / kontrola,
používání,
zpřístupnění,
omezení,
blokování,
předávání,
nahlížení,
archivace,
likvidace

zvláštní kategorie
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