PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení
subjektů údajů (dále jen „GDPR“).
Ochrana osobních údajů fyzických osob vstupujících do smluvního vztahu se správcem je upravena
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů). Účelem tohoto prohlášení je informovat smluvní partnery – fyzické osoby o
zpracování jejich osobních údajů ze strany správce a s tím souvisejících právech, a to v souladu s čl.
12 a násl. GDPR.
I. Správce osobních údajů
Kuprová Jiřina – fyzická osoba
sídlo: Atletická 2222, 356 01 Sokolov
provozovna: Hornická 1613, 356 01 Sokolov
IČ: 47690011 DIČ: CZ7357101818
vedena u Městského úřadu Sokolov, Odbor právní a živnostenský úřad, Oddělení Obecní
živnostenský úřad
(v tomto prohlášení též jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 a násl. GDPR informuje o
zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
Kontaktní osoba:
Kuprová Jiřina – mail: kler.jk@atlas.cz, tel. +420 604 739 245
II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v
souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce
shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných
povinností správce.













III. Zdroje osobních údajů
přímo od subjektů údajů
veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr
nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).
IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např.
jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu/sídla, IČ, DIČ) a údaje
umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo
faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
popisné údaje (např. bankovní spojení)
další údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zákonné povinnosti vůči státu
údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany
subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, aj.).
V. Kategorie subjektů údajů
klient správce
zaměstnanec správce
uchazeč o zaměstnání.
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VI. Kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje zpracovává zejména správce, který nevyužívá žádného zpracovatele osobních údajů,
vyjma:
Zaměstnanci správce a jeho spolupracující osoby, zejména subjekty, které se podílejí na plnění
povinností správce ze smlouvy
Poskytovatel internetu
Poskytovatel hostingu
Vlastník budovy
Poskytovatel IT služeb
Poskytovatel účetního a daňového software
Daňový poradce
Provozovatel sociální sítě
Poskytovatel internetové reklamy
Poskytovatel systému pro internetový marketing
státní a jiné orgány a subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními
předpisy.
VII. Důvod a doba zpracování osobních údajů
subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů po dobu udělení tohoto souhlasu,
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, po dobu trvání
této smlouvy
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, po dobu nezbytně
nutnou
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
po dobu nezbytně nutnou
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, kterým je pověřen správce, po dobu nezbytně nutnou
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů
vyžadující ochranu osobních údajů, po dobu nezbytně nutnou.
Rozsah zpracování:
Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů zejména pro tyto účely:
-

-

jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ, rodné číslo – pro účely uzavření smlouvy a její plnění,
splnění právních povinností (vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových
předpisů) a ochranu práv a dalších důležitých zájmů správce (např. vymáhání
pohledávek). Dále též požadavky AML (povinná identifikace klienta) a potřebné pro
zpracování účetnictví, daní, auditu apod. nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy.
vaše kontaktní údaje (resp. Vámi sdělené kontaktní údaje Vašich zaměstnanců či
spolupracovníků) – telefonní číslo, emailová adresa, korespondenční adresa.
dodací adresu - pro účely plnění smlouvy
bankovní spojení – pro účely plnění smlouvy
telefonní číslo pro účely plnění smlouvy a pro účely marketingu
emailovou adresu pro účely plnění smlouvy a pro účely marketingu.

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách,
pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce a spolupracujícími osobami.
Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních
údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních
údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních
údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování,
jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje
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zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle
platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.








IX. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů,
kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů, a nebo je identifikován oprávněný
zájem správce. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů
zpracovávat tyto údaje:
subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, kterým je pověřen správce,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů
vyžadující ochranu osobních údajů.
X. Práva subjektů údajů
1)
Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů, tj. právo na
přístup ke svým osobním údajům. Jde zejména o informace:
-

2)



o účelu zpracování osobních údajů,
o rozsahu zpracování osobních údajů,
o době zpracování osobních údajů,
o totožnosti správce,
o oprávněných zájmech správce,
o příjemcích osobních údajů,
o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo
omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti jejich zpracování
- o právu podat stížnost u dozorového úřadu
- o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od subjektu údajů
- zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl.
22 odst. 1 a 4 GDPR, a pokud ano, právo být informován o použitém postupu,
významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů.
Žádost o přístup k osobním údajům vyřídí správce bezplatně. Je-li však žádost zjevně
nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může správce odmítnout
žádosti vyhovět nebo uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
spojené s poskytnutím požadovaných informací.
Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu
údajů, patří:

právo na opravu, resp. doplnění, osobních údajů
– právo na to, aby správce opravil bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje
a/nebo doplnil neúplné osobní údaje.
právo na výmaz osobních údajů, pokud:
-

-

nejsou-li již potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány,
subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná
o zpracování osobních údajů, pro které je souhlas nezbytný, a správce nemá jiný
důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat (např. za účelem vymáhání pohledávek za
subjektem údajů)
subjekt údajů využije práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů
zpracovávaných za účelem marketingu správce
zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s platnými právními předpisy.
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Právo na výmaz osobních údajů se neuplatní v případech, kdy zpracování osobních údajů
je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (zejména uložených zákonem),
pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědecké, historické nebo statistické,
nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce.
právo na omezení zpracování osobních údajů:
-



právo na přenositelnost údajů:
-




právo požadovat, aby správce předal subjektu údajů jeho osobní údaje, které od něj
získal pro uzavření smlouvy a její plnění nebo s jejichž zpracováním udělil subjekt
údajů souhlas. Osobní údaje však může subjekt údajů získat jen v případě, že jej
správce zpracovává automatizovaně v elektronické podobě. Poté budou osobní údaje
předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými
účinky, zahrnujíce i profilování
právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů správcem
-



právo, aby správce po omezenou dobu nezpracovával osobní údaje, pokud je splněna
některá z těchto podmínek:
subjekt údajů popírá přesnost svých osobních údajů
správce zpracovává osobní údaje bez dostatečného právního
základu, avšak subjekt údajů požádá o omezení zpracování a nikoliv o jejich
výmaz
správce již nepotřebuje osobní údaje subjektu zpracovávat, ale
subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních
nároků,
po dobu ověřování oprávněnosti námitky subjektu údajů proti
zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce.

podává se u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora
27, 17000 Praha 7 (více informací na www.uoou.cz), zejména domnívá-li se subjekt
údajů, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými
právními předpisy.

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
-

jestliže je správce zpracovává na základě svých oprávněných zájmů.

Správce námitce vyhoví, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování
osobních údajů subjektu údajů.
-

jestliže je správce zpracovává pro účely marketingu.

Správce námitce vždy vyhoví.
XI.
Poučení subjektů údajů
Bude-li mít určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů za následek vysoké
riziko pro práva a svobody subjektů údajů, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu
subjektu údajů. Toto oznámení však není povinné v případech, kdy:
-

správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tyto opatření
byla použita u osobních údajů subjektu údajů dotčených porušením zabezpečení
osobních údajů,
správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody
subjektu údajů se již pravděpodobně neprojeví,
takový postup by vyžadoval pro správce nepřiměřené úsilí. V takovém případě bude
subjekt informován pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

Pokud si subjekt údajů přeje odvolat dříve udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení správce,
lze tak učinit snadno emailem na adresu kler.jk@atlas.cz – zasláním zprávy „ Nepřeji si zasílání
obchodních sdělení“ nebo zprávy stejného/podobného významu. Toto odmítnutí nemá vliv na platně
uzavřené smlouvy a na jejich základě poskytované služby ze strany správce.
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XII.
Kontaktní údaje správce
Pro případ jakékoli žádosti, stížnosti, podnětu apod. týkajícího se zpracování vašich osobních údajů
kontaktujte správce na některém z níže uvedených kontaktů:
-

písemně na adrese: Atletická 2222, 356 01 Sokolov nebo Hornická 1613, 356 01
Sokolov
elektronicky na emailové adrese: kler.jk@atlas.cz
telefonicky na čísle: 604739245.

V Sokolově dne _28.05.2018_

_______________________________
Jiřina Kuprová
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