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Vnitřní předpis- GDPR 
 

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 95/49/ES ( obecně nařízení o ochraně osobních údajů) známé jako 

GDPR je v platnosti a účinnost nastává 25.května 2018 po dvouleté periodě určené k přípravě. 

Nahrazuje tak současný zákon č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 

Obecná ustanovení 
 

1.1 Předmět a cíle vnitřního předpisu 
Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup účetního oddělení správce při ochraně a 

zpracování osobních údajů fyzických osob, které účetní oddělení při výkonu své pracovní 

činnosti pro správce zpracovává. Účetní oddělení tvoří zaměstnanci správce v pracovní pozici 

účetní, jakož i další zaměstnanci a pracovníci, kteří podle organizačního rozhodnutí správce 

tvoří účetní oddělení správce (dále jen „účetní oddělení”; zaměstnanci a pracovníci účetního 

oddělení dále jen „účetní”). 

1.2 Působnost vnitřního předpisu 
Tento vnitřní předpis se vztahuje na zpracování osobních údajů v souvislosti s činností 

účetního oddělení správce. Tento vnitřní předpis je závazný pro správce jako zaměstnavatele a 

všechny jeho zaměstnance. 

1.3 Aktualizace vnitřního předpisu 
Obsah vnitřního předpisu je pravidelně, vždy jednou ročně, jinak kdykoliv podle potřeby, 

kontrolován, vyhodnocován a aktualizován pověřenými zaměstnanci správce, kterým 

………………………………….. 

1.4 Přístup k vnitřnímu předpisu 
Vnitřní předpis je veřejně přístupný všem zaměstnancům správce. Zpřístupnění vnitřního 

předpisu třetí straně podléhá předchozímu písemnému souhlasu správce, resp. příslušného 

pracovníka správce, kterým je ……………………………….. 

Čl. 2 

Základní pojmy 

Podle tohoto vnitřního předpisu a podle právních předpisů: 

2.1 „osobními údaji” jsou 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. 

Osobními údaji, které účetní oddělení zpracovává podle tohoto vnitřního předpisu, jsou 

osobní údaje zaměstnanců správce či jiných fyzických osob, které při své pracovní činnosti 

účetní oddělení zpracovává (tj. subjektu údajů), zejména: ………………………….. 

2.2 „subjektem údajů” jsou fyzické osoby – zaměstnanci správce či jiné fyzické osoby, 

jejichž osobní údaje účetní oddělení při své pracovní činnosti pro správce zpracovává; 

2.3 „zpracováním” jsou jakékoliv operace nebo soubory operací s osobními údaji nebo se 

soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných 



                                                         
 

postupů, jako jsou 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; 

2.4 „omezením zpracování” jsou označení uložených osobních údajů za účelem omezení 

jejich zpracování v budoucnu; 

2.5 „profilováním” je jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů 

spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické 

osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, 

ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, 

místa, kde se nachází, nebo pohybu; 

2.6 „pseudonymizací” je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazena 

konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné 

informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby 

bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě; 

2.7 „evidencí” je jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních 

kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či 

zeměpisného hlediska; 

2.8 „správcem” jsou 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 Evropské unie či 

členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho 

určení; 

Správcem podle tohoto vnitřního předpisu je ……………………………………….. 

Kontaktní údaje správce: ……………………………………………………………. 

2.9 „zpracovatelem” jsou fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 

jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; 

2.10 „příjemcem” jsou fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 

subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoliv. Avšak 

orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu 

s právem členského státu Evropské Unie, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto 

osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly 

ochrany údajů pro dané účely zpracování. 

Příjemcem dle tohoto vnitřního předpisu je vždy oprávněná osoba. 

2.11 „třetí stranou” jsou fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo 

jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo 

podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů; 

2.12 „souhlasem” subjektu údajů je jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a 

jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným 

potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů; 

2.13 „porušením zabezpečení osobních údajů” je porušení zabezpečení, které vede k 

náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo 

zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů; 

2.14 „dozorovým úřadem” je nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem podle 

článku 51 Nařízení. 

Dozorovým úřadem správce je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 

170 00 Praha 7. Tentýž úřad je dozorovým úřadem v případě přeshraničního zpracování 

osobních údajů. K právnímu jednání a zastupování správce při jednání s dozorovými úřady je 

určen: [odpovědná osoba, …………………………………………………………………. 

2.15 „dotčeným dozorovým úřadem” je dozorový úřad, kterého se zpracování osobních 

údajů dotýká, neboť: 



                                                         
 

a. správce či zpracovatel je usazen na území členského státu tohoto dozorového úřadu; 

b. subjekty údajů s bydlištěm v členském státě tohoto dozorového úřadu jsou nebo   

        pravděpodobně budou zpracováním podstatně dotčeny; nebo 

c. u něj byla podána stížnost; 

2.16 „přeshraničním zpracováním” je buď: 

a. zpracování osobních údajů, které probíhá v souvislosti s činnostmi provozoven ve více 

než jednom členském státě správce či zpracovatele v Evropské unii, je-li tento správce či 

zpracovatel usazen ve více než jednom členském státě Evropské unie; nebo 

b. zpracování osobních údajů, které probíhá v souvislosti s činnostmi jediné provozovny 

správce či zpracovatele v Evropské unii, ale kterým jsou nebo pravděpodobně budou 

podstatně dotčeny subjekty údajů ve více než jednom členském státě Evropské unie; 

2.17 „oprávněnou osobou” je každý zaměstnanec správce, který z důvodu výkonu svého 

zaměstnání pro správce přichází do styku s osobními údaji nebo je zpracovává, tj. účetní 

…………………………………………..Oprávněné osoby musejí být poučeny, seznámeny 

s obsahem tohoto vnitřního předpisu; o poučení a seznámení je sepsán písemný záznam. 

Oprávněné osoby je nutné opětovně poučit, pokud došlo ke změně jejich pracovního zařazení 

či k jiné změně mající za následek změnu či rozsah pracovních úkonů oprávněné osoby ve 

vztahu ke zpracování osobních údajů. Přístup k osobním údajům subjektů údajů je striktně 

omezen pouze na poučené oprávněné osoby; 

2.18 „odpovědnou osobou” je [pověřený účetní/pověřený 

zaměstnanec/oddělení…………………………………………],kontaktní údaje 

…………………………………………………………………, který je pověřen správcem 

plnit práva a povinnosti správce podle tohoto vnitřního předpisu vůči subjektům údajů a být 

kontaktním místem správce se subjekty údajů. 

Odpovědná osoba [je/není] určena k právnímu jednání a zastupování správce s dozorovými 

úřady. 

2.19 „posouzením vlivu” na ochranu osobních údajů se podle čl. 35 Nařízení rozumí 

provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a „předchozími konzultacemi” se 

podle čl. 36 Nařízení rozumí provedení předchozích konzultací s dozorovým úřadem. Správce 

po důkladném zhodnocení zpracování osobních údajů podle tohoto vnitřního předpisu 

[provedl/neprovedl] před zpracováním posouzení vlivu a dále [provedl/neprovedl] před 

zpracováním předchozí konzultace s dozorovým úřadem;21 

2.20 „osvědčením” se podle čl. 42 Nařízení rozumí osvědčení o ochraně osobních údajů. 

Správce [zpracoval/nezpracoval] mechanismus pro vydávání osvědčení a [bylo/nebylo] mu 

vydáno osvědčení podle čl. 42 Nařízení; 

a dále: 

2.21 „genetickými údaji” jsou osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných 

genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či 

zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby; 

2.22 „biometrickými údaji” jsou osobní údaje vyplývající z konkrétního technického 

zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, 

které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo 

daktyloskopické údaje; 

2.23 „údaji o zdravotním stavu” jsou osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního 

zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím 

zdravotním stavu; 

2.24 „hlavní provozovnou” je: 

a. v případě správce s provozovnami ve více než jednom členském státě místo, kde se 

nachází jeho ústřední správa v Evropské unii, ledaže jsou rozhodnutí o účelech a 

prostředcích zpracování osobních údajů přijímána v jiné provozovně správce v Evropské 



                                                         
 

unii a tato jiná provozovna má pravomoc vymáhat provádění těchto rozhodnutí, přičemž v 

takovém případě je za hlavní provozovnu považována provozovna, která tato rozhodnutí 

přijala; 

b. v případě zpracovatele s provozovnami ve více než jednom členském státě místo, kde 

se nachází jeho ústřední správa v Evropské unii, nebo pokud zpracovatel nemá v Evropské 

unii žádnou ústřední správu, pak ta provozovna zpracovatele v Evropské unii, kde probíhají 

hlavní činnosti zpracování v souvislosti s činnostmi provozovny zpracovatele, v rozsahu, v 

jakém se na zpracovatele vztahují specifické povinnosti podle tohoto nařízení; 

2.25 „podnikem” je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba vykonávající hospodářskou 

činnost bez ohledu na její právní formu, včetně osobních společností nebo sdružení, která 

běžně vykonávají hospodářskou činnost; 

2.26 „skupinou podniků” je skupina zahrnující řídící podnik a jím řízené podniky; 

2.27 „závaznými podnikovými pravidly” je koncepce ochrany osobních údajů, kterou 

dodržuje správce nebo zpracovatel usazený na území členského státu Evropské unie při 

jednorázových nebo souborných předáních osobních údajů správci nebo zpracovateli v jedné 

nebo více třetích zemích v rámci skupiny podniků nebo uskupení podniků vykonávajících 

společnou hospodářskou činnost; 

2.28 „relevantní a odůvodněnou námitkou” je námitka vůči návrhu rozhodnutí za účelem 

posouzení, zda došlo k porušení Nařízení, nebo zda je zamýšlený úkon v souvislosti se 

správcem či zpracovatelem v souladu s Nařízením, která jasně dokazuje významnost rizik 

vyplývajících z návrhu rozhodnutí, pokud jde o základní práva a svobody subjektů údajů, 

případně volný pohyb osobních údajů v rámci Evropské unie; 

2.29 „službou informační společnosti” je služba ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice 

(EU) 2015/1535 (19); 

2.30 „mezinárodní organizací” je organizace a jí podřízené subjekty podléhající 

mezinárodnímu právu veřejnému nebo jiný subjekt zřízený dohodou mezi dvěma nebo více 

zeměmi nebo na jejím základě. 

Čl. 332 

Zásady zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů správcem podle tohoto vnitřního předpisu podléhá v souladu s 

Právními předpisy těmto zásadám: 

1. Osobní údaje musejí být: 

a. ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním 

způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost”); 

b. shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále 

zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely 

archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro 

statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 Nařízení nepovažuje za neslučitelné s původními 

účely („účelové omezení”); 

c. přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou 

zpracovávány („minimalizace údajů”); 

d. přesné a v případě potřeby aktualizované; musejí být přijata veškerá rozumná opatření, 

aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro něž se zpracovávají, 

byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost”); 

e. uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je 

nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, 

pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely 

vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení, 

a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření 



                                                         
 

požadovaných Nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů („omezení 

uložení”); 

f. zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně 

jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před 

neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo 

poškozením („integrita a důvěrnost”). 

2. Správce odpovídá za dodržení odstavce 1 a musí být schopen toto dodržení souladu doložit. 

Čl. 4 

Účely a zákonnost zpracování a kategorie osobních údajů 

4.1 Účely zpracování 
Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jsou interní vedení účetnictví správce a 

provádění veškerých účetních operací účetními pro správce podle platných právních předpisů. 

4.2 Právní základ pro zpracování 
Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je skutečnost, že zpracování 

je nezbytné pro splnění právních povinností, které se podle platných právních předpisů 

vztahují na správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, dále že zpracování je nezbytné pro 

splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je 

pověřen správce podle čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení a dále že 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 podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. 

Alternativně lze doplnit:  

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů může být v konkrétním 

případu i souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) 

Nařízení. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. 

4.3 Kategorie osobních údajů 
Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů. 

Čl. 5 

Informace a přístup subjektu údajů k osobním údajům 

5.1 Právo subjektu údajů na informace 
Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne 

odpovědná osoba za správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto 

informace: 

a. totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce; 

b. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování; 

c. oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 

6 odst. 1 písm. f) Nařízení; 

d. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů; 

e. případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní 

organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise Evropské unie o odpovídající 

ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 

druhém pododstavci Nařízení, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto 

údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny; 

f. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria 

použitá pro stanovení této doby; 



                                                         
 

g. existence 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; 

h. pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) 

nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, existence práva odvolat kdykoliv souhlas, aniž je tím 

dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; 

i. existence práva podat stížnost u dozorového úřadu; 

j. skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, 

nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost 

osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů; 

k. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, 

uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné 

informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků 

takového zpracování pro subjekt údajů. 

Pokud správce nehodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který 

byly shromážděny, poskytne odpovědná osoba subjektu údajů ještě před uvedeným dalším 

zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené výše v tomto 

článku. 

Výše v tomto článku uvedené se nepoužije, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a 

do té míry, v níž je má. 

5.2 Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům 
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; 

b. kategorie dotčených osobních údajů; 

c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; 

d. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, 

kritéria použitá ke stanovení této doby; 

e. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících 

se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto 

zpracování; 

f. právo podat stížnost u dozorového úřadu; 

g. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od 

subjektu údajů; 

h. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, 

uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné 

informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků 

takového zpracování pro subjekt údajů. 

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů 

právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 Nařízení, které se vztahují na 

předání. 

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. Právem získat 

kopii uvedenou v předchozí větě nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 



                                                         
 

Pokud správce zpracovává velké množství informací týkajících se subjektu údajů, má 

možnost před poskytnutím informací požádat subjekt údajů, aby konkrétně uvedl, kterých 

informací nebo činností zpracování se jeho žádost týká. 

5.3 Zajištění a organizace výkonu práv a povinností podle čl. 5 u správce 
Povinnosti správce podle tohoto bodu zajišťuje odpovědná osoba. Potvrzení či přístup 

k osobním údajům podle tohoto bodu je subjektu údajů zasláno či umožněno bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti správci. Tuto lhůtu je možné 

v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. 

Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od 

obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost 

v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud 

subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů 

požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt 

údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o 

soudní ochranu. 

Účetní oddělení spolupracuje s odpovědnou osobou podle jejích pokynů a na její požádání při 

provádění povinností správce podle čl. 5 vnitřního předpisu. 

 

Čl. 6 

Oprava a výmaz 

 

6.1 Právo na opravu 
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. 

6.2 Právo na výmaz („právo být zapomenut”) 
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; 

b. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) 

nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro 

zpracování; 

c. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a čl. 7 

vnitřního předpisu a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo 

subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení a čl. 7 vnitřního 

předpisu; 

d. osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

e. osobní údaje musejí 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 Nařízení. 

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle výše uvedených důvodů 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. 

 

 

 

 

 

 

                                ………………………………………….  

    Jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viz. přílohy: 1 - Žádost o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů 

                      2 - Mlčenlivost 

                      3 - Osobní dotazník 

                      4 - Hlášení incidentu 

                      5 - Souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím kamerového  

                           systému  (s /bez - obrazovým záznamem) 

                      

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

Příloha č.1 

 

 

Žádost o udělení výslovného souhlasu, potvrzení o informování  
a poučení zaměstnance 

v souvislosti o ochraně fyzických osob se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů viz. GDPR od 25.05.2018. 

 
Zaměstnavatel:               FANAK s.r.o. 
se sídlem:    Chomutov, Dukelská 5417, PSČ 430 01 
IČ: 46708839   DIČ:  CZ 46708839 
 
jako poskytovatel zaměstnání pro níže uvedeného: 
 
Zaměstnanec/zaměstnankyně:* 
Jméno a příjmení:       

Datum narození:     

Bytem:       

 
 
Od 25.května 2018 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně, zpracování osobních údajů 
nahradí Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 
2016. 
 

Vaše osobní údaje bude tak firma FANAK s.r.o. zpracovávat a archivovat 
na základě Vašeho SOUHLASU, který svým podpisem stvrzujete. 

Vaše osobní údaje se budou zpracovávat a archivovat pouze z důvodu 
personální a mzdové agendy. Dle nařízení výše uvedeného-GDPR . 

Dále také dáváte svým podpisem souhlas k archivování kopií všech níže 
uvedených – oddíl A.:  

Oddíl A - Doklady- KOPIE: 

1. potvrzení o zaměstnání – zápočtový list, nebo 

    potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení, nebo 

    potvrzení úřadu práce, potvrzení o příjmech 

2. posudek o pracovní činnosti – pokud Vám byl vydán 

3. přehled o odborné praxi – formou čestného prohlášení 

4. vstupní lékařskou prohlídku - originál 

5. průkazku zdravotní pojišťovny-opis 

6. průkazní lístek peněžního ústavu 

7. doklady k uplatnění daňového zvýhodnění pokud budete uplatňovat (potvrzení od       

    manžela/ky, rodné listy dětí, oddací list) 

8. Důchodový výměr, rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu  - důchodce 



                                                         
 

9. Telefonické spojení 

10. Certifikáty, osvědčení 

11. Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání – opis 

 

Vaše osobní údaje budou rovněž archivovány v počítačovém systému – 
Serveru firmy Fanak s.r.o. ke kterému mají přístup pouze oprávněné 
osoby firmy FANAK s.r.o.  

Souhlas můžete kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. 
 
 
Zaměstnanec potvrzuje, že se seznámil se zněním nařízení evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016., porozuměl informacím a poučení 
týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů.  
 
Výslovný souhlas je udělen na dobu zaměstnaneckého poměru a nejvýše po dobu 45 
let. 
 
 
 
V Chomutově  dne ………………………………. 
 
 
   
 …………………………………………  
 Souhlas s GDPR - podpis zaměstnance  
*nehodící se škrtněte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

 

 

Příloha č.2 

 

Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití 
 (dále pouze jen jako „Dohoda“) 

 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb, občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů (dále pouze jako „občanský zákoník“) 
 

mezi těmito smluvními stranami 
 
 
Zaměstnavatel: 
 
FANAK s.r.o. 
se sídlem:    Chomutov, Dukelská 5417, PSČ 430 01 
IČ: 46708839   DIČ:  CZ 46708839 
 
(dále pouze jako „Poskytovatel“) 
 
Zaměstnanec/zaměstnankyně: 
 
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….  

  

Datum narození:   …………………………………………………………………………..  

  

Bytem:                     …………………………………………………………………………..  

    

 (dále pouze jako „Příjemce“) 
 
(Poskytovatel a Příjemce dále společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“) 
 
 
Vzhledem k tomu, že: 
 

A. Poskytovatel je obchodní společnost zabývající se montážní a servisní činností 
a při této činnosti vytváří a nakládá s důvěrnými informacemi a osobními 
údaji, 

B. Příjemce je spolupracovníkem na základě smluvní dohody, 
C. Poskytovatel při vzájemné spolupráci s Příjemcem tomuto poskytuje důvěrné 

informace, případně informace představující obchodní tajemství (know-how) 
Poskytovatele, a/nebo dokumenty obsahující osobní údaje, bez ohledu na to, 
zda tyto budou poskytnuty ústně, písemně nebo v elektronické podobě, 
prostřednictvím softwaru či jiným způsobem,  



                                                         
 

D. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu, která se vztahuje na celé období 
spolupráce smluvních stran a zůstává v platnosti i po ukončení vzájemné 
spolupráce. 

 
Definice pojmů 
1. Následující pojmy užívané v této dohodě budou mít význam uvedený v tomto 

odstavci: 
A. „důvěrné informace“ znamenají jakékoliv informace, materiály, 

studie, zprávy, databáze, dokumenty, podnikatelské plány, osobní údaje 
nebo jiné údaje poskytnuté ústně, písemně, vizuálně, elektronickou 
formou nebo jakýmkoliv jiným způsobem, týkající se zejména osoby 
Poskytovatele, jeho spřízněných osob, zaměstnanců nebo klientů a 
obchodních partnerů, které byly Poskytovatelem označeny jako 
důvěrné, nebo představují obchodní tajemství a/nebo know-how 
Poskytovatele, nebo jde o osobní údaje fyzických osob. Důvěrnými 
informacemi jsou zejména informace ze zpracovaných projektů, o 
klientech a zájmových osobách, připravovaných, probíhajících nebo 
uskutečněných obchodech, informace o obchodních a finančních 
plánech nebo jakýkoliv právních, finančních, daňových nebo účetních 
skutečnostech apod. Informace, údaje, dokumenty a jiné podklady 
poskytnuté Poskytovatelem, u kterých není jednoznačně zřejmé z jejich 
povahy, zda jsou předmětem ochrany důvěrných informací podle této 
dohody, je Příjemce povinen považovat za důvěrné, a to až do okamžiku 
písemného oznámení Poskytovatele, o tom, že nejsou předmětem 
ochrany. Povinnost mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací neplatí 
v případě: 

i. Informací, které jsou obecně veřejné známé, a stejně důvěrné 
informace ztrácejí důvěrnou povahu, pokud se stanou veřejně 
známými, aniž by to zavinil záměrně nebo opomenutím 
Příjemce, a to do chvíle jejich zveřejnění nebo pokud tyto 
informace Příjemci bez omezení doručí třetí strana, nebo pokud 
Příjemce takové informace získá nebo vytvoří nezávisle od jiného 
poskytnutí informací podle této dohody a je schopen dokázat to 
svými záznamy nebo informacemi třetí strany 

ii. Příjemce důvěrné informace poskytne, oznámí, rozšiřuje nebo 
použije s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele 

iii. Důvěrné informace je Příjemce povinen oznámit ze zákona, na 
základě rozhodnutí příslušného soudu nebo státního orgánu 

B. „spřízněná osoba“ znamená jakákoliv osoba, která je ve vztahu 
s Poskytovatelem osobou ovládanou nebo ovládající ve smyslu 
stanovení § 74 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„o obchodních korporacích“ 

C. „klientem, zákazníkem nebo odběratelem“ se vzhledem ke 
skutečnosti, že Poskytovatel při svém podnikání a nakládání 
s obchodními tajemstvím a důvěrnými informacemi často vystupuje 
jako jeden článek dodavatelského řetězce, ve smyslu této dohody 
rozumí nejenom osoba, se kterou má Poskytovatel přímo uzavřený 
soukromoprávní vztah, ale také veškeré další osoby, které se nacházejí 
v tomto dodavatelském řetězci nad Poskytovatelem směrem k finálnímu 
odběrateli služby nebo díla. 



                                                         
 

D. „osobním údajem“ je jakákoliv informace týkající se určené nebo 
určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje 
za určenou nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo 
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 
specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 
kulturní nebo sociální identitu. 
 

I. Předmět a účel dohody 
1. Účelem této dohody je úprava podmínek, za kterých budou Příjemci 

poskytnuty resp. Zpřístupněny důvěrné informace týkající se Poskytovatele, 
jeho spřízněných osoba/nebo klientů Poskytovatele, a které jsou nezbytně 
nutné pro účely vzájemné spolupráce, a stanovení povinnosti Příjemce ve 
vztahu k ochraně těchto důvěrných informací. 

2. Tato dohoda se vztahuje rovněž na důvěrné informace, které Poskytovatel 
poskytl Příjemci pře uzavřením této dohody. 

3. Poskytovatel neposkytuje Příjemci touto dohodou žádnou licenci ani žádná 
jiná obdobná práva k poskytnutým informacím a podkladům. Taková licence 
nebo jiné obdobné právo nemůže být odvozeno z předání jakýchkoliv 
informací, dokumentů včetně strojově čitelných informací a dokumentů, 
software, podmětů a ostatních materiálů Příjemci. 
 
 

II. Povinnost mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací 
1. Příjemce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích. 
2. Příjemce se zavazuje, že důvěrné informace využije výhradně v rámci splnění 

účelu vzájemné spolupráce a v žádném případě je nevyužije pro sebe a/nebo 
někoho jiného a/nebo neposkytne třetí osobě důvěrné informace a/nebo 
dokumenty, které mu byly nebo budou zpřístupněny Poskytovatelem 
v souvislosti se vzájemnou spoluprací, a dále zajistí ochranu důvěrných 
informací a/nebo dokumentů před jejich krádeží, odcizením, zcizením či jiným 
zpřístupněním jakékoliv nepovolané osobě. 

3. Příjemce se zavazuje, že bude zachovávat důvěrný charakter všech důvěrných 
informací a/nebo dokumentů, a to v souladu s platnými právními předpisy. 
Pokud je to nezbytné pro technické zabezpečení dokumentů a/nebo důvěrných 
informací, zajistí bezpečné skladování, uložení, přesun nebo přepravu těchto 
dokumentů a/nebo důvěrných informací jak v manuální, tak v elektronické 
podobě před případným elektronickým posíláním důvěrných informací a/nebo 
dokumentů zajistí přiměřenou antivirovou kontrolu zaměřenou minimálně na 
nejznámější počítačové viry nebo o potřebě vytvořit uvedená opatření písemně 
informuje poskytovatele. 

4. Příjemce nebude reprodukovat, rozšiřovat resp. zpřístupňovat třetím stranám, 
ať už v celku, nebo po částech, žádné osobní údaje, důvěrné informace a /nebo 
dokumenty Poskytovatele, s výjimkou, pokud k tomu od Poskytovatele 
nedostane předchozí písemný souhlas. 

5. Příjemce se zavazuje, že bude dbát na ochranu práv duševního vlastnictví a 
průmyslového vlastnictví Poskytovatele, především bez předchozího 
písemného souhlasu Poskytovatele sám nepoužije, nebo nedá příležitost třetím 
osobám použít nebo zneužít jakékoliv právem chráněné označení, logo, 
obchodní jméno ochranné známky nebo jiná práva duševního 
(průmyslového)vlastnictví Poskytovatele nebo jeho spřízněných osob, klientů, 



                                                         
 

obchodních partnerů a ostatních osob, které mu byly zpřístupněny z důvodu 
vzájemné spolupráce. 

6. Veškeré záznamy obsahující důvěrné informace, ať už v listinné nebo 
elektronické podobě (originály nebo kopie dokumentů, elektronická pošta, 
elektronický obsah zaznamenaný na jiném trvanlivém médiu jako je CD, DVD 
USB klíč, paměťová karta apod.) budou na požádání neprodleně vráceny 
Poskytovateli a/nebo Příjemce po dohodě s Poskytovatelem zajistí zničení 
příslušných záznamů obsahujících důvěrné informace a Poskytovateli o jejich 
zničení vydá na požádání písemné potvrzení. 
 
 
 

III. Sankce 
1. Příjemce bere na vědomí, že porušení povinností podle této dohody může 

způsobit Poskytovateli resp. jeho spřízněným osobám, klientům a/nebo 
obchodním partnerům škodu. V případě porušení této dohody ze strany 
Příjemce, je Poskytovatel oprávněn, vedle jakýchkoliv dalších nároků 
vyplývajících z této dohody a/nebo platného práva a bez omezení, zakázat další 
použití důvěrných informací, vyzvat Příjemce ke zdržení se protiprávního 
jednání a odstranění tohoto nežádoucího stavu a také má právo provést 
opatření k zabránění dalšího porušování této dohody resp. vzniku škody a 
Příjemce je povinen neprodleně podniknout nezbytné kroky k zamezení 
dalšího porušování a na provedení nápravy. 

2. Smluvní strany se dohodl, že pokud příjemce neprovede nápravu podle výše 
uvedeného odstavce 4.1 ani ve lhůtě 3 dnů po doručení písemné výzvy 
Poskytovatele nebo pokud provedení nápravy již nelze provést, za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti Příjemce dle článku 3. této dohody, má 
Poskytovatel vůči Příjemci nárok na smluvní pokutu ve výši 
………………………..Kč ( slovy. ………………………. ). Poskytovatel má nárok vůči 
Příjemci na smluvní pokutu ve výši …………………..Kč(slovy: 
………………………………………………………………………..) za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti Příjemce dle článku č.3 této dohody i opakovaně, přičemž 
smluvní strany souhlasí, že jednotlivé smluvní pokuty může Poskytovatel 
kumulovat. 

3. Smluvní strany výslovně potvrzují a souhlasí, že výše smluvních pokut 
sjednaných v této smlouvě odpovídá významu a dopadům porušení 
sankciovaných povinností, stejně jako i ostatním funkcím, které má smluvní 
pokuta plnit, a představuje reálný odhad újmy, kterou může Poskytovatel 
utrpět a dále činí nesporným, že uplatněním nároku na smluvní pokutu není 
dotčeno právo na náhradu škody způsobené sankciovaným porušením 
povinnosti. 

4. Pro případ, pokud by v důsledku porušení povinnosti Příjemce podle této 
dohody vznikla Poskytovateli povinnost nahradit jiné osobě škodu (dále jen 
„sankční závazek“), smluvní strany se dohodly, že příjemce splní sankční 
závazek namísto Poskytovatele. 

5. Smluvní strany se dále dohodly, že uplatnění a/nebo uhrazení jakékoli smluvní 
pokuty dle této smlouvy nemá vliv na právo Poskytovatele na náhradu újmy, 
která vznikne jednáním Příjemce. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci 
ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 
 
 



                                                         
 

IV. Doba trvání mlčenlivosti 
 
 

1. Zánikem práv a povinností smluvních stran vyplývajících z jakýchkoli 
současných nebo budoucích smluv mezi Poskytovatelem a Příjemcem, 
nezanikají ustanovení této dohody, které vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po skončení jejich platnosti nebo po ukončení vzájemné spolupráce stran. 
 
 

V. Společná a závěrečná ustanovení 
 
1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 
2. Tuto dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, řádně 

očíslovaných smluvních dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
3. Právní vztahy neupravené touto dohodou se řídí občanským zákoníkem a 

dalšími právními předpisy České republiky. 
4. Smluvní strany prohlašují, že jakékoliv spory nebo neshody při interpretaci 

nebo provádění této dohody budou řešeny přednostně dohodou. V případě, že 
se nepodaří dosáhnout smírné řešení neshody, bude spor podléhat výhradně 
jurisdikci obecných soudů České republiky. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce s platností 
originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že všechna ustanovení a podmínky 
této dohody byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně, ne 
v tísni nebo za výrazně nevhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 
 
 
V Chomutově dne …………………..                                        V Chomutově dne 
………………….. 
 
 
 
 
Poskytovatel:                                                                        Příjemce: 
 
 
………………………………………………                                    ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         
 

Příloha č.3 

                                                        OSOBNÍ DOTAZNÍK 

 

Údaje uvedené v dotazníku budou používány pouze pro účely personální a mzdové 

agendy a podléhají zákonu o ochraně osobních údajů. 

Příjmení a jméno 

 

Rodné příjmení 

 

 

Datum narození 

 

Místo narození 

 

 

Rodné číslo:   Máte exekuce, insolvenci: ANO/NE 

Je proti Vám vedeno soudní řízení nebo 

máte zákaz činnosti? ANO - NE 

 

Státní příslušnost: E-mail: 

Trvalé bydliště 

 

Město/Obec 

 

Ulice 

 

PSČ 

Přechodné bydliště (kontaktní adresa)  

 

Město/Obec  

 

Ulice 

 

PSČ 

Občanský průkaz č. 

Platnost  do: 
Povolení k pobytu cizince 

 

Řidičský průkaz č. 

Platnost  do: 
 

Nejvyšší dosažené vzdělání 
 

1.základní 

2.střední všeobecné a odborné 

3.vyšší odborné 

4.vysokoškolské a postgraduální 

5.dlouhodobé kurzy a školení, 

apod. 

Škola 

 

 

Rok ukončení 

 

Druh zkoušky 

 

Doložené doklady o vzdělání 

ANO – NE 

Pobíráte důchod? 

 

                              ANO – NE 

 

 

Druh důchodu 

Máte ještě jiný pracovní poměr?                                                                                             ANO – NE 

Budete uplatňovat odpočet daně z příjmů u jiného zaměstnavatele?                                      ANO – NE 

Máte živnostenský list?                                                                                                           ANO – NE 

Jako důchodce budete uplatňovat odpočet zdravotního pojištění u jiného zaměstnavatele?  ANO – NE 

Rodinný stav 

1. svobodný/svobodná 

2. ženatý/vdaná 

3. rozvedený/rozvedená 

4. vdovec/vdova 

5. druh/družka 

Telefonní kontakt:    



                                                         
 

Zdravotní pojišťovna: 

Mzdu poukazovat na účet u peněžního ústavu : č. účtu                                             ANO – NE 

Informační sdělení: areál firmy FANAK s.r.o. je monitorován Kamerovým systémem 

z důvodu bezpečnosti.  

 

 

Název a adresa posledního zaměstnavatele:                                                                                .                                                                

 

Pracovní poměr u posledního zaměstnavatele skončen dne:                                                       .                         

 

Jste v evidenci uchazečů o zaměstnání?                                                                     ANO – NE 

Žádám o přijetí do trvalého pracovního poměru na dobu určitou od-do                                     . 

 

Souhlas zákonného zástupce u mladistvých do 15-ti let. 

 

                                                                                                                                            . 

                                                                                            podpis zákonného zástupce 

Vaše osobní údaje bude firma FANAK s.r.o. zpracovávat a archivovat na základě 

Vašeho výslovného SOUHLASU, který svým podpisem stvrzujete. 

Vaše osobní údaje bude firma FANAK s.r.o. zpracovávat a archivovat pouze z důvodu 

personální a mzdové agendy. Dle zákona GDPR . 

Dále také dáváte svým podpisem souhlas k archivování kopií všech níže uvedených – 

oddíl A..  

Vaše osobní údaje budou archivovány též v počítačovém systému – Serveru firmy        

Fanak s.r.o. ke kterému mají přístup pouze oprávněné osoby firmy FANAK s.r.o.. 

Souhlas můžete kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. 

Prohlašuji tímto, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a svým podpisem stvrzuji jejich 

správnost.  

 

                                                                                                                            . 

V Chomutově dne:                                                          souhlasím   podpis  

Údaje ověřeny dle platného občanského průkazu 

 

                                                                                                                             . 

                                                                                           podpis ověřovatele 

Oddíl A - Doklady- KOPIE: 

1. potvrzení o zaměstnání – zápočtový list, nebo 

    potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení, nebo 

    potvrzení úřadu práce, potvrzení o příjmech 

2. posudek o pracovní činnosti – pokud Vám byl vydán 



                                                         
 

3. přehled o odborné praxi – formou čestného prohlášení 

4. vstupní lékařskou prohlídku - originál 

5. průkazku zdravotní pojišťovny-opis 

6. průkazní lístek peněžního ústavu 

7. doklady k uplatnění daňového zvýhodnění pokud budete uplatňovat (potvrzení od       

    manžela/ky, rodné listy dětí, oddací list) 

8. Důchodový výměr, rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu  - důchodce 

9. Telefonické spojení 

10. Certifikáty, osvědčení 

11. Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání- opis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

Příloha č.4  

 

Hlášení incidentu 
 

 

Jméno a příjmení 

Adresa ulice 

PSČ a město 

 

 

Porušení zabezpečení osobních údajů 

 

 

Vážený/á jméno a příjmení 

 

vážíme si Vaší důvěry a respektujeme soukromí Vašich informací, proto Vás v rámci 

preventivního opatření informujeme o incidentu bezpečnosti dat, který /může 

znamenat/znamená/ ohrožení vašich osobních údajů. 

 

/V době od do /Dne/, došlo k /celkový popis incidentu/. Ohrožená data (mohou obsahovat, 

zahrnují/ osobní údaje jako například …. . Podle našich zjištění nebyly ohrožené následující 

údaje …… 

 

Pro další podrobnosti případně kontaktujte vašeho správce osobních údajů e-mailem nebo na 

telefonu nebo osobně. 

 

Zůstáváme v úctě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


