Zásady zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro uskutečnění jednotlivých zakázek a
služeb, a to pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu
stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. K osobním údajům mají přístup pouze
správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru nebo zpracovatel na
základě smluvního vztahu se správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup a
nakládání s osobními údaji zpracovávanými správcem podléhá jeho interním bezpečnostním
předpisům.
Správce může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to
bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.
V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
článkem č. 13 nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 správce informuje subjekt údajů o těchto
jeho zákonných právech:
- Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
- Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) Požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení.
b) Požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů
shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
c) Svůj souhlas ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. c) kdykoli odvolat.
d) Ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. d) podat stížnost u dozorového úřadu.
Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma,
postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona
.

Příloha 8.3.108 Rev_1 Zásady zpracování osobních údajů

