Prohlášeni o ochraně osobních údajů
Informace a poučení ke zpracovávání osobních údajů podle 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 „nařízení“) a podle zákona č. ______/20___
Sb., který výše uvedené Nařízení zapracovává. (pozn. k 30.4.2018 Zákon dosud nebyl přijat, později proto
doplnit ručním vepsáním.)

Anglická zkratka nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR
(General Data Protection Regulation). Nařízení je účinné od 25.5.2018 včetně.
Nařízení lze nalézt zde :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=CS
Jakýkoli zákon, nařízení vlády, vyhlášku atd., lze nalézt mimo jiné zde :
https://www.zakonyprolidi.cz . Právně závazný je však pouze text uveřejněný ve Sbírce
zákonů ČR : http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ .
Pro plné porozumění textu, si prosím připravte k ruce nařízení, popřípadě jiné právní
předpisy. Pokud se dále začtete anebo dokonce dočtete do konce, pochopíte proč …
Základní pojmy :
- osobní údaje - čl. 4/1 nařízení : „„osobními údaji“ veškeré informace o identifikované
nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou
fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje,
síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické
osoby;“
- subjekt údajů – viz. předchozí odrážka,
- správce osobních údajů – čl. 4/7 nařízení : „„správcem“ fyzická nebo právnická osoba,
orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje
účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto
zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného
správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;“
- zpracování osobních údajů – čl. 4/2 nařízení : „„zpracováním“ 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;“
Další pojmy jsou vysvětleny v čl. 4 nařízení.
Osobní údaje subjektu údajů může správce zpracovávat pouze z důvodů, které jsou uvedeny
v čl. 6 nařízení.
Veškerou komunikaci s námi, jakožto správcem osobních údajů, veďte držitelem poštovní
licence (např. Česká pošta) písemně na níže uvedenou adresu sídla správce. Z důvodu ověření
totožnosti osoby, která s námi komunikuje, a abychom zamezili tomu, že budeme o osobních
údajích komunikovat s někým jiným, než je jejich oprávněný nositel, budeme komunikovat, bude-li
se posléze jednat o elektronickou komunikaci, pouze na e-mailovou adresu, kterou nám subjekt
údajů již dříve poskytl a jeho totožnost je nám známa. Prostřednictvím držitele poštovní licence
budeme komunikovat pouze na jméno, příjmení a adresu, kterou nám subjekt údajů
poskytne/poskytl, a v případě problémů plně k tíži osoby, jež údaje poskytla.
.
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Zároveň se ten, kdo se nám identifikuje stává subjektem údajů, které zpracováváme a týká
se jej toto „Prohlášení o ochraně osobních údajů“.
O způsobu zpracovávání takovýchto osobních údajů bude subjekt údajů vyrozuměn v
odpovědi, nebo zvlášť, ale nestane-li se to, je tím v takovém případě odkázán na toto „Prohlášení o
ochraně osobních údajů“. Do té doby, ale i posléze, pro něj platí informace tohoto „Prohlášení o
ochraně osobních údajů“. V případě, že osobní údaje budou anebo nebudou v uvedeném rozsahu
poskytnuty, komunikace bude anebo nebude pokračovat a s obdrženým dokumentem bude naloženo
podle jeho obsahu, tedy bude skartován, postoupen příslušným úřadům, anebo archivován po dobu
15 let z důvodu právní jistoty správce při předcházení eventuálním nárokům na náhradu škody, tedy
z důvodu čl. 6/1f) nařízení, kdy promlčení upravuje občanský zákoník při úmyslné škodě lhůtou 15
let. Tolik k písemné komunikaci.
Nařízení ve svých článcích stanoví celou řadu povinností, které správce vůči subjektu údajů
musí plnit. Správce přitom zpracovává celou škálu dokumentů, mnohdy s množstvím různorodých
osobních údajů. Tyto osobní údaje pak zpracovává na základě různých, někdy i překrývajících se
právních důvodů uvedených v čl. 6 nařízení. Protože jde právě o mnohost důvodů, o rozdílnost
osobních údajů, rozdílnost délky doby potřebné pro uchovávání osobních údajů apod., není
v podstatě možné splnit požadavky kladené na správce ve vztahu k subjektům údajů nějakým
zobecněním. Jinak řečeno, téměř ke každému dokumentu, který obsahuje osobní údaje, je zde
přistoupeno individuálně tak, že tento dokument je pojmenován (např. „Dokument – Osobní údaje
zákazníka“) a k němu je i vytvořen „Informační list – Osobní údaje zákazníka“, toto ovšem nemusí
být pravidlem. V informačním listě je pak uvedeno, jaké konkrétní osobní údaje jsou, v tom kterém
dokumentu, uvedeny a tedy správcem zpracovávány, na jakém konkrétním právním základě, po
jakou dobu a z jakého důvodu takovou dobu. Dále jsou tam uvedeny takové informace, které musí
správce osobních údajů subjektu osobních údajů poskytnout. Vše vztaženo na konkrétní dokument.
Tím je zajištěno, že je odlišitelný vlastní obsah dokumentu od záležitostí týkajících se osobních
údajů. Odlišitelnost je pak důležitá zejména v případě zpracovávání osobních údajů výhradně na
základě souhlasu subjektu údajů (čl. 7/2 nařízení).
Tedy skoro ke každému konkrétnímu dokumentu je zpracována konkrétní listina obsahující
vše, co na správce ohledně informovanosti subjektu údajů nařízení klade, je zpracován „Informační
list“, který subjekt údajů obdrží v okamžiku, kdy správce osobní údaje přijímá (anebo
bezprostředně po té; zde ať nařízení chce anebo nechce, prostě se nic nenadělá s tím, že některé věci
holt trvají určitou dobu a v okamžiku (oka mžiku) zpravidla nelze reagovat na nic).
Dále v textu bude shora zmíněný fakt, že podrobnosti jsou zpracovány právě i v
Informačním listu, oznámen pouze textem : „Podrobnosti viz. příslušný „Informační list“.“
V případě, že k osobním údajům v nějakém konkrétním a spíše výjimečném případě není
zpracován pojmenovaný dokument a k němu příslušný informační list, platí to, co je uvedeno v
tomto „Prohlášení o ochraně osobních údajů“.
Při zpracovávání koncepce tohoto „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ či „Informačního
listu“ je vycházeno i z čl. 12 nařízení. Čl. 12 odst. 1) nařízení : „Správce přijme vhodná opatření,
aby poskytl subjektu údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným
způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace uvedené v
článcích 13 a 14 a učinil veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 o zpracování, zejména pokud se
jedná o informace určené konkrétně dítěti. Informace poskytne písemně nebo jinými prostředky,
včetně ve vhodných případech v elektronické formě. Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být
informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána jinými
způsoby.“ 4.5.2016 L 119/39 Úřední věstník Evropské unie CS.
Vzhledem k obsáhlosti požadavků kladených nařízením na správce ohledně informovanosti
apod. si však nejsem jist, zda vůbec existuje někdo, kdo bude schopen vyhovět požadavku na
stručnost, transparentnost či srozumitelnost informací, či jednoduchost jazykových prostředků …
Spíše se zdá, že dosažení tohoto stavu je spíše zbožným přáním Evropské unie, než reálnou
možností. Přesto se o to pokusím. Dovolte můj subjektivní dojem, jde zkrátka v zásadě o opravdu
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prospěšnou záležitost, ale zároveň o bytostně byrokratický akt, kdy forma opět vítězí nad obsahem.
Jinak to však asi, ve světě kde morálka nic neznamená a i právo je právě pro absenci morálky slabé,
nejde. Popravdě však za to mohou zpracovatelé osobních údajů sami, neboť tyto bezbřehým
způsobem zneužívají, např. Facebook, ale i jiné. Tedy do toho ...
Totožnost správce. Čl. 13/1a) nařízení.
VONEŠ-STAVBY s.r.o., IČ : 02745356, se sídlem Olší 64, 592 61 pošta Doubravník (dále
jen „Správce“, čl. 4/7) nařízení), zpracovává (čl. 4/2) nařízení) ve smyslu shora uvedených právních
předpisů Vaše osobní údaje (čl. 4/1) nařízení). E-mailová adresa : info@vones-stavby.cz , datová
schránka 2kkepkb .
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů. Čl. 13/1b) nařízení.
Správce pověřence pro ochranu osobních údajů nemá.
Jinak obecně. Může jím být fyzická osoba anebo i právnická osoba, ale jde-li o právnickou
osobu, tak i tak musí být vždy určena nakonec osoba fyzická. Vzhledem ke znění čl. 37, však tam
uvedené subjekty pověřence jmenovat musejí, ostatní pověřence jmenovat nemusí, ale mohou.
Příklady :
Mgr. Nešťastník POVĚŘENÝ, Osobního údaje 13, 666 66 Peklo, tel. xxx xxx xxx
Pověřenci s díky EU s.r.o., IČ : yyyyyy, se sídlem Osobního údaje 13, 666 66 Peklo, tel. xxx xxx
xxx, pan Mgr. Velmi ZOUFALÝ.
Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování. Čl.
13/1c) nařízení.
Vzhledem k tomu, že účel i právní základ pro zpracování je proměnlivý podle toho v jakém
dokumentu se osobní údaje nacházejí, jsou tyto informace, tedy účel zpracování, a právní základ
zpracování, rozvedeny pro jednotlivé dokumenty, na nichž se osobní údaje nacházejí zvlášť, neboť
zobecnění není v zásadě možné. Zobecnit lze jen potud, že vycházejí z čl. 6 nařízení. Seznam
jednotlivých dokumentů obsahujících osobní údaje může, a velmi pravděpodobně i bude, tvořit
otevřenou množinu, kde jednotlivé dokumenty budou přibývat, anebo ubývat, dle vývoje situace a
požadavků zákonů, nebo dle potřeb správce či subjektu osobních údajů. Proto „Podrobnosti viz.
příslušný „Informační list“.
„Dále je důležité vědět, že, že i osobní údaje může správce zpracovávat pro různé účely,
přičemž pro každý účel potřebuje právní důvod zpracování osobních údajů. Zpracování osobních
údajů se vždy váže k účelu, na základě kterého se určí právní důvod zpracování. Není vyloučeno, že
„jedny“ osobní údaje (nebo jejich určitý souhrn) bude správce zpracovávat pro různé účely, přičemž
tyto účely mohou v čase vznikat či zanikat, aniž by to představovalo povinnost osobní údaje
likvidovat. Povinnost likvidace osobních údajů nastane v případě, kdy správce pozbude poslední
právní důvod ke zpracování osobních údajů.“ (1)
Nyní je namístě upozornit, že souhlas se zpracováním osobních údajů je pouze jedním
z několika právních důvodů pro zpracování osobních údajů (všechny plynou z čl. 6 nařízení) a platí:
„Souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje
zpracovávat a nastupuje tehdy, pokud zpracování nelze podřadit pod účely, pro které není nutné
souhlas vyžadovat.
Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát.
Souhlas je odvolatelný. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní
údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje
zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije
jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů. Jinými slovy, v případě odvolání souhlasu
je správce povinen přestat zpracovávat osobní údaje pro účely definované v souhlasu. Pokud
souhlas byl jediným právním důvodem zpracování, bude zpravidla následovat i likvidace osobních
údajů.“ (2) Jinými slovy i po odvolání souhlasu lze osobní údaje zpracovávat, pokud se
zpracovávají i z důvodu, který souhlas nevyžaduje!
3

Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst.
1 písm. f), tedy v případě, že 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, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Čl. 13/1d) nařízení.

Vzhledem k tomu, že zde je nutné popsat oprávněné zájmy správce tak, aby bylo
odůvodněno zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1, písm f), tedy jejich zpracovávání
pro účely oprávněných zájmů příslušného správce, či třetí strany, je potřeba uvést, že tyto zájmy
mohou být různé pro různé situace vyžadující osobní údaje v rámci konkrétního dokumentu, nebo
účelu, a zobecnění není v zásadě možné. Blíže k oprávněným zájmům správce nebo třetí strany, viz.
i bod 47 v úvodu nařízení, ještě před čl. 1 (tedy bod 47 recitálu nařízení). Tyto zájmy budou
pojednány samostatně, pro jednotlivé dokumenty, na nichž se osobní údaje nacházejí. Proto
„Podrobnosti viz. příslušný „Informační list“.
Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů. Čl. 13/1e) nařízení.
Kdo je příjemcem osobních údajů, je definováno v čl. 4/9 nařízení.
Správce, zpracovává osobní údaje výlučně pro svoji potřebu, až na výjimky. Tyto výjimky mohou
tvořit zejména tyto kategorie příjemců osobních údajů :
- orgán státní správy nebo samosprávy
- účetní
- dodavatelské, transportní nebo jinak spolupracující osoby nebo firmy
- zaměstnanci správce (tedy zaměstnanci firmy Voneš-stavby s.r.o.).
Proto „Podrobnosti viz. příslušný „Informační list“. V případě, že Informační list zmínku o příjemci
osobních údajů neobsahuje, nepočítá správce s tím, že by tyto údaje z toho kterého konkrétního
dokumentu předával. Nicméně faktem též je, že např. na základě žádosti Policie ČR, soudu a pod.,
bude správce nucen údaje poskytnout a o tom případně i zachovat mlčenlivost.
Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země. Čl. 13/1f) nařízení.
Správce osobní údaje do třetí země předávat nebude. S výjimkou případů, kdy správce
zhotovuje Dílo v zahraničí a je nucen tyto osobní údaje předložit zahraničnímu subjektu (státní
orgán, spolupracující firma). Rozsah příjemců pak může být obdobný nebo i shodný jako
v předchozím odstavci (k čl. 13/1e) nařízení.)
Povinnost poskytnout informaci o případném úmyslu správce předat osobní údaje do třetí
země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající
ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém
pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o
tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro
stanovení této doby. Čl 13/2a) nařízení.
Různé dokumenty správce vyžadují různou dobu uložení a zobecnění není v zásadě možné.
Proto je tato doba, nebo kriteria pro její stanovení, uvedena k jednotlivým dokumentům
obsahujícím osobní údaje zvlášť. Proto „Podrobnosti viz. příslušný „Informační list“, pokud
existuje, neexistuje-li, platí bez dalšího to, co je uvedeno v této stati níže.
Obecně lze nyní pouze uvést, že doba je zpravidla určována na základě příslušného zákona,
který vyžaduje uchovat určitý dokument po určitou dobu, např. zákon o účetnictví, a zároveň je
nutné, aby po dobu uchovávání poskytoval i informaci o osobních údajích konkrétní osoby. Dále je
doba uložení osobních údajů určována podle potřeb správce nebo subjektu údajů s ohledem na
ochranu zájmů správce nebo subjektu údajů např. při řešení škod ve smyslu občanského zákoníku,
trestního zákoníku aj. a tudíž se řídí promlčecí dobou/lhůtou. Pokud se týče dokumentů správce tak
i požadavkem zákona o archivnictví. Popřípadě je doba určena souhlasem, anebo odvoláním
souhlasu subjektu údajů.
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V obecné rovině je možné věc lhůty položit tak, že osobní údaje budou zpracovány ještě po
dobu 15 let od události určující počátek běhu skartační lhůty, a po té budou dokumenty obsahující
osobní údaje skartovány nebo osobní údaje na dokumentech znečitelněny. Když počátek běhu
skartační lhůty bude stanoven s ohledem na konkrétní dokument. Počátek běhu skartační lhůty nebo
lhůty pro znečitelnění osobních údajů se určí tak, že spouštěcí událostí je okamžik vzniku
dokumentu, který osobní údaje obsahuje, v případě zhotovování Díla pak okamžik předání Díla
(datum v předávacím protokole). Přitom skartační lhůta se určuje počtem celých roků počítaných od
1. ledna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž nastala spouštěcí událost.
Lhůta 15 let je pak stanovena s ohledem na nejvyšší možnou promlčecí lhůtu pro náhradu škody,
která plyne ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 629 (subjektivní lhůta, 3 roky), § 636
(objektivní lhůta 10, respektive 15 let). Dále je nutné mít na paměti, že i správce se řídí zákonem o
archivnictví a některé své dokumenty je povinen předat k archivaci Státnímu archivu, podle § 5
odst. 2) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů /ZOA/,
a tedy se režim nakládání s osobními údaji po předání řídí zákonem o archivnictví /§1/f), §3/2a)
ZOA/, a povinnosti má příslušný archiv. K archivaci jsou určeny dokumenty vyjmenované v příloze
č. 1 ZOA. Souhlas s předáním osobních údajů se v takovém případě ze zákona nevyžaduje.
Upozornění na existenci práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se
subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku
proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Čl. 13/2b) nařízení.
Správce tímto upozorňuje subjekt údajů na právo :
a)
požadovat od správce přístup k osobním údajům podle čl. 15 nařízení,
b)
opravu osobních údajů podle čl. 16 nařízení,
c)
výmaz osobních údajů podle čl. 17 nařízení
d)
omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 nařízení,
e)
na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 nařízení.
Nyní zmíněné čl. 15, 16, 17, 18 a 20, budou pojednány níže.
Upozornění na existenci práva odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, ovšem
aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním. Čl. 13/2c) nařízení.
Správce tímto upozorňuje subjekt údajů, že pokud správce zpracovává jeho osobní údaje
podle čl. 6/1a) nařízení nebo čl. 9/2a) nařízení, že může kdykoli odvolat svůj souhlas se
zpracováním svých osobních údajů podle čl. 7/3) nařízení. Zpracovávání osobních údajů podle čl.
6/1a) nařízení nebo čl. 9/2a) nařízení znamená, že správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů
na základě jeho souhlasu. Podrobnosti k souhlasu jsou uvedeny v čl. 4/11) a 7 nařízení.
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však automaticky neznamená likvidaci
takových osobních údajů, neboť správce je může zpracovávat i pro jiné účely než pro účely k nimž
byl souhlas dán nebo i na základě jiného důvodu uvedeného v čl. 6 než je souhlas. Pokud však
souhlas byl jediným právním důvodem zpracování osobních údajů, bude po doručení odepření
souhlasu následovat jejich likvidace, zpravidla jejich skartováním anebo znečitelněním.
Subjekt údajů zjistí konkrétní důvody zpracování z „Podrobnosti viz. příslušný „Informační
list“.
Upozornění na existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu. Čl. 13/2d) nařízení.
Správce tímto upozorňuje subjekt údajů, že může podat stížnost u dozorového úřadu jímž je
pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
7, www.uoou.cz.
Upozornění na skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů
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povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů.
Čl. 13/2e) nařízení.
Správce tímto sděluje, že zpracovává osobní údaje z různých důvodů, ale vždy takových,
které odpovídají čl. 6 nařízení, kde jsou vyjmenovány i důvody spočívající na základě zákonného,
či smluvního důvodu. Vzhledem k různorodosti důvodů zpracování nelze tyto zde zobecnit, někdy
to tak může být a v případě, že tomu tak je viz. „Podrobnosti viz. příslušný „Informační list“.
Upozornění na skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace
týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového
zpracování pro subjekt údajů. Čl. 13/2f) nařízení.
Správce tyto postupy, metody apod. neprovádí.
Zde není reálný předpoklad, že by k naplnění tohoto článku při činnosti správce došlo.
Pokud ano, je třeba zde uvést požadovanou informaci, případně ji zapracovat do „Informačního
listu“.
Upozornění na změnu důvodu pro zpracovávání osobních údajů. Čl. 13/3) nařízení.
Jak již bylo několikrát řečeno, důvody pro zpracovávání osobních údajů plynou z čl. 6
nařízení v obecné rovině a pro ten, který konkrétní účel byl o tom subjekt údajů informován
dokumentem nazvaným „Informační list“ nebo jiným vhodným způsobem. V případě, že správce
hodlá zpracovávat osobní údaje i z jiného než tam deklarovaného účelu, bude o tom subjekt údajů
vhodným způsobem vyrozuměn, zejména písemně, pokud správce disponuje cílovou adresou, např.
adresou pobytu, e-mailem. A současně s vyrozuměním budou subjektu údajů poskytnuty informace
zejména dle čl. 12/2 nařízení.
Tento postup bude dodržen ještě před zahájením zpracovávání z nového důvodu.
Upozornění na fakt, že odstavce 1, 2 a 3 čl. 12 nařízení se nepoužijí, pokud subjekt údajů již
uvedené informace má, a do té míry, v níž je má. Čl. 13/4 nařízení.
Správce tímto upozorňuje subjekty údajů, že v případě, že osobní údaje již zpracovává,
nemusí vůči subjektu údajů uplatnit shora uvedený postup čl. 13/1, 2 a 3) nařízení. To zejména v
případě, kdy dosavadní zpracovávání osobních údajů se dělo v souladu se zákonem. č. 101/2000
Sb., zákon na ochranu osobních údajů, jehož účinnost však zanikne účinností nařízení, to jest od
25.5.2018, kdy se problematika osobních údajů řídí nařízením. (pozn. Zákon č. 101/2000 Sb. bude účinný
naposledy 24.5.2018.)

Lze nicméně uvést, že z důvodu právní jistoty správce i subjektu údajů, budou i takto
poskytnuté a zpracovávané osobní údaje vyhodnoceny a ošetřeny postupem dle čl. 12/1, 2 i 3)
nařízení a subjekty údajů o tom vyrozuměny. Jako vhodné se jeví zaslání „Informačních listů“.
Upozornění na fakt, že subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování svých
osobních údajů. Čl. 21 nařízení.
Pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů z důvodů uvedených v čl. 6/1 e či f)
nařízení, má subjekt údajů podle čl. 21/1 nařízení právo vznést námitku proti zpracovávání svých
osobních údajů takto : „Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo
kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1
písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále
nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad
zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních
nároků.“
Přitom čl. 6/1 e či f) zní :
„e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce;
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f) 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, zejména pokud je subjektem údajů dítě.“
V případě podání námitky ji správce vyřeší. Správce je v takovém případě povinen doložit,
že jeho závažné oprávněné důvody pro zpracování, převažují nad zájmy nebo právy a svobodami
subjektu údajů, nebo že tyto důvody pro zpracování jsou nutné pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků. K tomuto uvádíme, že pokud jsou osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu (čl.
6, písm. e či f), je toto vždy řádně doloženo a odůvodněno v „Informačním listě“, nebo v tomto
dokumentu.
V případě, že jako správce osobních údajů obdržíme od subjektu osobních údajů námitku
proti zpracovávání osobních údajů, postupujeme nadále podle čl. 12/3) nařízení. Tedy subjektu
údajů poskytneme informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu nejdéle do
jednoho měsíce, nejvýše však do tří měsíců. Případně, nevyhovíme-li námitce, uvedeme důvody,
proč námitce nelze vyhovět.
Pokud byla námitka podána v elektronické formě, odpovíme v elektronické formě, ledaže by
subjekt údajů požádal o jiný způsob komunikace. Abychom zamezili situaci, že bychom vedli
komunikaci o osobních údajích s někým jiným než je subjekt osobních údajů, upozorňujeme, že
elektronickou komunikaci e-mailem budeme praktikovat pouze na e-mail, kde jeho uživatel nám
bude znám, proto, že nám e-mailovou adresu na sebe osobně poskytl a osobně jej známe a vedeme
ji jako jeho osobní údaj. Obdobně to platí pro komunikaci držitelem poštovní licence (např. Česká
pošta), tedy, že o osobních údajích budeme komunikovat pouze na adresu, kterou nám subjekt údajů
poskytl v minulosti. Pokud by tomu tak nebylo, proběhne komunikace plně k tíži odesílatele. Pokud
se týče osobních údajů osoby, jejíž osobní údaje nezpracováváme, bude jí odpovězeno na e-mail z
nějž dotaz vzešel, nebo na adresu, kterou udává tak, že jí bude sděleno, že její osobní údaje
nezpracováváme, obdobně datovou schránkou.
Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům. Čl. 15 nařízení.
1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají,
jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům
a k následujícím informacím:
a) účely zpracování; (viz. shora k čl. 13/1c) nařízení)
b) kategorie dotčených osobních údajů;
Správce osobních údajů nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 nařízení.
(údaje o rase, náboženství atd.) Správce zpracovává především jméno/jména, příjmení, adresu
trvalého pobytu nebo pobytu, telefonní číslo, e-mailovou adresu subjektu údajů či údaje katastru
nemovitostí.
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; (viz shora k čl. 13/1e a f)
nařízení)
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit,
kritéria použitá ke stanovení této doby; (viz shora k čl. 13/2af) nařízení)
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se
subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
(pokud se týče práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, viz. výše k čl. 21 nařízení,
jinak viz. níže k jednotlivých článkům takto : čl. 16-oprava, čl. 17-výmaz, čl. 18-omezení)
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (viz shora k čl. 13/2d) nařízení)
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu
údajů; (v případě, že jako správce získá osobní údaje od jiného subjektu než od subjektu údajů,
postupuje podle č. 14 nařízení)
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému
v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
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(Správce tyto metody, postupy atd. neprovádí.)
2. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt
údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46, které se vztahují na předání.
(Správce osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci zpravidla nepředává.)
3. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost
subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické
formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
(Správce, v případě žádosti subjektu údajů poskytne první kopii zdarma, další pak za
poplatek, tvořený součtem nákladů za papír, barvu, poštovné, dobu na přípravu kopie a její dopravu
na poštu, v případě elektronické komunikace obdobně; druhá a eventuálně další kopie bude
poskytnuta až po zaplacení).
4.Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a
svobody jiných osob.
V případě, že správce poskytne subjektu údajů kopii, budou v ní jiné osobní údaje či jiné pro
subjekt údajů nepatřičné záznamy znečitelněny.
Právo subjektu údajů na opravu osobních údajů. Čl. 16 nařízení.
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní
údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění
neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
V případě, že subjekt údajů zjistí, že správce zpracovává nepřesné údaje, a má-li zájem na
jejich opravu, sdělí toto správci, oprava bude obratem provedena. Správce též, po zjištění, že
zpracovává nepřesné osobní údaje, provede opravu i sám.
Právo subjektu údajů na na výmaz osobních údajů. Čl. 17 nařízení.
Jde o takzvané právo být zapomenut.
1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje,
které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu
vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány; 4.5.2016 L 119/43 Úřední věstník Evropské unie CS
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a)
nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
podle čl. 21 odst. 2;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie
nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
podle čl. 8 odst. 1.
2. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, přijme s
ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických
opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby
vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.
3. Odstavce 1 a 2 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského
státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
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c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i)
a čl. 9 odst. 3;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či
pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v
odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Zde jako správce údajů, můžeme pouze poznamenat, že pokud se týče osobních údajů, které
jsou zpracovávány jen a pouze na základě souhlasu subjektu údajů, ty budou po odejmutí souhlasu
bez dalšího skartovány, a nebude-li to možné, např. z důvodu dalšího obsahu dokumentu, na němž
se takové osobní údaje nacházejí, budou tyto vhodně znečitelněny.
Správce se snaží osobní údaje zpracovávat především z jiných důvodů než je souhlas
subjektu údajů. Důvody jsou uvedeny v čl. 6 nařízení. Pro podrobné vysvětlení důvodů zpracování
v konkrétním případě viz. ... „Podrobnosti viz. příslušný „Informační list“.
Na každý požadavek o výmaz bude reagováno individuálně a v souladu s nařízením.
Odejmutí souhlasu však automaticky nemusí znamenat likvidaci zpracovávaných osobních
údajů, neboť osobní údaje správce zpracovává zpravidla na základě jiných právních důvodů než je
souhlas.
Právo subjektu údajů na omezení zpracování. Čl. 18 nařízení.
1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto
případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce
mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho
o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s
výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby
nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. 4.5.2016 L 119/44
Úřední věstník Evropské unie CS
3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem
upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.
Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení
zpracování. Článek 19 nařízení.
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré
opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16,
čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje
nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů
požaduje.
Zde jde o případy, kdy by správce, poskytl osobní údaje nějakému příjemci, např.
subdodavateli a následně by došlo k některé zde zmíněné akci.
Právo subjektu údajů na přenositelnost údajů. Článek 20 nařízení.
1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému
správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
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a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a)
nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a
b) zpracování se provádí automatizovaně.
2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo
na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky
proveditelné.
3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo
se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných
osob.
Zde správce uvádí, že postup podle čl. 20 je zásadně vyloučen, protože správce neprovádí
zpracování osobních údajů automatizovaně. Tento článek je zde zařazen čistě z formálních důvodů
proto, že to tak vyžaduje toto nařízení v čl. 13/2b).
Článek 21 je pojednán výše, za článkem 13, neboť tam lépe zapadá z hlediska systematiky
tohoto dokumentu.
Zabezpečení zpracování osobních údajů. Čl. 32 nařízení.
1. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a
účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody
fyzických osob, provedou správce a zpracovatel vhodná technická a organizační opatření, aby
zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
a) pseudonymizace a šifrování osobních údajů; 4.5.2016 L 119/51 Úřední věstník Evropské
unie CS
b) schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb
zpracování;
c) schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či
technických incidentů;
d) procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
2. Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje
zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo
neoprávněný přístup k nim.
3. Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s požadavky stanovenými v odstavci 1 tohoto
článku, je dodržování schváleného kodexu chování uvedeného v článku 40 nebo uplatňování
schváleného mechanismu pro vydávání osvědčení uvedeného v článku 42.
4. Správce a zpracovatel přijmou opatření pro zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba,
která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto
osobní údaje pouze na pokyn správce, pokud jí jejich zpracování již neukládá právo Unie nebo
členského státu.
Správce osobních údajů „s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze,
rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro
práva a svobody fyzických osob“, prohlašuje, že rizika pro osobní údaje jsou mizivá. Správce
nepředpokládá, že by se stal cílem hackerů či jiných zlodějů osobních údajů nebo, že by osobní
údaje byly zneužívány.
V souladu se zabezpečením zpracování přijímá správce tato technická a organizační
opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku :
10

a) Jsou-li osobní údaje v elektronické podobě, nacházejí se v PC v souladu s účelem, pro
který byly poskytnuty. PC jsou chráněna antivirovým programem. Osobní údaje jsou zálohovány na
záložním HDD a jejich obnovení či jiné nahrazení je tedy možné.
b) Jsou-li obsaženy na listině, pak se listina nachází v kanceláři nebo archivu správce.
Archiv správce se nachází v sídle správce osobních údajů. Kancelář na adrese Olší 55. Ať již se
listina u správce nachází kdekoli, je chráněna osobní přítomností osob v prostorách, kde se listina
nachází a v době jejich nepřítomnosti elektronickou zabezpečovací signalizací napojenou na GSM a
alarm.
Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu. Článek 33
nařízení.
1. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu a pokud
možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu příslušnému
podle článku 55 (poz. v rámci ČR je to Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), ledaže je
nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob.
Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním
uvedeny důvody tohoto zpoždění.
2. Jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného
odkladu správci.
3. Ohlášení podle odstavce 1 musí přinejmenším obsahovat:
a) popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to
možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství
dotčených záznamů osobních údajů;
b) jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního
místa, které může poskytnout bližší informace;
c) popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
d) popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení
zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých
dopadů.
4. Není-li možné poskytnout informace současně, mohou být poskytnuty postupně bez
dalšího zbytečného odkladu.
5. Správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů, přičemž uvede
skutečnosti, které se týkají daného porušení, jeho účinky a přijatá nápravná opatření. Tato
dokumentace musí dozorovému úřadu umožnit ověření souladu s tímto článkem.
Z čl. 33/1 nařízení vyplývá, že správce osobních údajů je povinen oznámit jakékoli porušení
zabezpečení osobních údajů, s výjimkou takových, kdy je nepravděpodobné, že by toto porušení
mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Výklad je, zdá se, ponechán na
správci nebo vnitrostátní legislativě. Např. a jinými slovy, pokud se někomu smažou osobní údaje,
nikam se nic nehlásí, obnoví si je. Pokud někdo zveřejní osobní údaje, které nejsou ke zveřejnění,
hlásí se. Atd. atp.
Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů. Čl. 34 nařízení.
1. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít
za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez
zbytečného odkladu subjektu údajů. 4.5.2016 L 119/52 Úřední věstník Evropské unie CS
2. V oznámení určeném subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku se za použití jasných
a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a
uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d).
3. Oznámení subjektu údajů uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z
těchto podmínek:
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a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla
použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která
činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je
například šifrování;
b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody
subjektů údajů podle odstavce 1 se již pravděpodobně neprojeví;
c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů
informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.
4. Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě
neoznámil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za
následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout, že je splněna některá z
podmínek uvedených v odstavci 3.
Pokud jste dočetli až sem, zjistili jste, že požadavek nařízení na sdělení „stručným,
transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých
jazykových prostředků“ je utopií. Toho co jsme vám museli jako správce osobních údajů sdělit je
mnoho, takže to prostě není stručné. Jedná se o poměrně složitou problematiku, která je kritizována
pro svoji nejednoznačnost a byrokratičnost i odbornou veřejností na internetu, možností určit si
pověřence, jakožto odborníka, doporučeními konzultovat s právníky atd. atd., takže to již z principu
nemůže být jednoduché, natož srozumitelné … Použití jasných a jednoduchých jazykových
prostředků je natolik subjektivní kategorie, že k tomu ani není co dodat, snad jen, že pro někoho je
složitá i věta holá, takže je mi líto, ale jinak to neumím. Museli jste mít po ruce minimálně nařízení
a některé články si v něm vyhledávat, takže to opravdu nešlo jednoduše. Možná se ptáte, „Proč tedy
zde není vše, proč musím mít k ruce nařízení?“ Jednoduše proto, že není účelné nařízení přepisovat
celé sem, když se jedná o veřejně dostupný dokument. Pokud se pak týče požadavku snadné
dostupnosti … Ideální je www.vones-stavby.cz, jinak dle možností, to posuďte sami. Podle mne je
vše dostupné tak, jak jen může být. Jediné co si myslím, že může být reálně naplněno bezezbytku,
je transparentnost. Transparentní pak znamená průhledný, průsvitný, dostatečně jasný, zřejmý,
zřetelný. Čili věříme, že vše, co se týče Vašich osobních údajů, jsme Vám tímto transparentně
sdělili.
Za správce
Mgr. Milan FENDRICH v.r.
Administrativní pracovník Voneš-stavby s.r.o.
P.S. Svůj osobní údaj Mgr. Milan Fendrich poskytuji správci ke zveřejnění na tomto dokumentu dobrovolně, bez mučení a na dobu k tomu potřebnou … :)

Výběr hlavních nařízení EU a zákonů ČR, z nichž je vycházeno :
1)
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)
2)
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti a jeho prováděcí vyhlášky
3)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
4)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
5)
Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon,
6)
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
7)
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

(1)

Citace :
https://www.uoou.cz/4-zasady-a-pravni-d-vody-zpracovani/d-27271

(2)

https://www.uoou.cz/4-zasady-a-pravni-duvody-zpracovani/d-27271/p1=0
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