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1. ÚVOD A ÚČEL POKYNU 
1.1. Tento pokyn jednatele je vydaný v souladu s ust. § 301 písm. a) a d) zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce a stanovuje pravidla pro nakládání s osobními údaji ve společnosti APT – CZ s.r.o. 
(dále jen „Společnost“), a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (RU) 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 „GDPR“).   

 
1.2. Ochranou osobních údajů je míněno zajištění jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti a dalších 

bezpečnostních aspektů v míře potřebné pro činnost Společnosti. 
 

1.3. Účelem pokynu je nastavení vnitřních procesů bezpečnosti ve Společnosti takovým způsobem, 
aby byly chráněny oprávněné zájmy zaměstnavatele spočívající v ochraně zpracovávaných 
osobních údajů a aby byla zajištěna vysoká ochrana osobních údajů: 

a. fyzických osob - zaměstnanců a osob ucházejících se o zaměstnání; 
b. fyzických osob - spolupracujících na základě smluv 
c. fyzických osob - zákazníků Společnosti; 
d. fyzických osob - současných či budoucích obchodních partnerů; 
e. fyzických osob - jejichž osobní údaje Společnost získá při své činnosti. 

 
1.4. Pro účely zajištění bezpečnosti osobních údajů byla provedena v souladu s čl. 24, 25 a 32 GDPR 

analýza a posouzení působení hrozeb na zpracování osobních údajů a analýza a posouzení hrozeb 
ve vztahu k právům a svobodám subjektů údajů a byl navržen soubor technických a 
bezpečnostních opatření, která Společnost implementovala do svých interních postupů.  
 

1.5. Společnost při nakládání s osobními údaji dbá na dodržení základních zásad při nakládání 
s osobními údaji, tedy zejména:  

 
a. Zpracovává osobní údaje korektním a transparentním způsobem; 
b. Před každým zpracováním stanoví účel a právní důvod tohoto zpracování; 
c. Zpracovává osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k danému účelu; 
d. Zpracovává osobní údaje přesné a podle potřeby je aktualizuje; 
e. Zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů.  

2. DEFINICE POJMŮ 
2.1. Tento pokyn užívá pojmy vztahující se k problematice osobních údajů tak, jak jsou tyto pojmy 

definované v čl. 4 GDPR: 
 

2.1.1. „OSOBNÍMI ÚDAJI“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 
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; 

2.1.2. „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; 
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2.1.3. „SUBJEKTEM ÚDAJŮ“ se rozumí ve vztahu ke Společnosti její zaměstnanci, zákazníci, 
obchodní partneři, odběratelé služeb poskytovaných Společností a ostatní fyzické osoby, 
jejichž osobní údaje Společnost při své činnosti zpracovává; 

2.1.4. „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 – pro účely tohoto 
pokynu je správcem osobních údajů Společnost; 

2.1.5. „ZPRACOVATELEM“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 
subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce – v prostředí Společnosti se jedná 
zejména o externí mzdovou společnost a správce informačních technologií; 

2.1.6. „PORUŠENÍM ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ porušení zabezpečení, které vede k 
náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí 
nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů; 

2.1.7. „BEZPEČNOSTNÍM INCIDENTEM“ událost, která může Společnosti způsobit újmu, která se 
týká narušení bezpečnosti a ochrany osobních údajů, ohrožení fyzické bezpečnosti 
zaměstnanců a případů neoprávněného vstupu nepovolených osob do objektů užívaných 
Společností; 

2.1.8. „DOZOROVÝM ÚŘADEM“ Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 
27, 170 00 Praha 7. 

3. PŮSOBNOST POKYNU – ROZSAH PLATNOSTI 
3.1. Tento pokyn se vztahuje na veškeré zaměstnance Společnosti, kteří jsou uživateli informačních 

systémů Společnosti a/nebo kteří při své činnosti přicházejí do styku s osobními údaji jakýchkoliv 
fyzických osob, a to bez ohledu na skutečnost, zda mají se Společností uzavřen pracovní vztah na 
základě pracovní smlouvy či dohody o provedení práce (dohody o pracovní činnosti).  

 
3.2. Jednatel je odpovědný za to, že pravidla i zásady uvedené v tomto pokynu budou akceptovány 

též ze strany zaměstnanců, kteří pracují na výpočetní technice nepatřící do vlastnictví 
Společnosti.  

 
3.3. Tento pokyn se případně vztahuje i na jiné subjekty, které budou k jejímu dodržování zavázáni 

smluvní dohodou Společnosti a dotčeného subjektu (např. nájemníci apod.).  
 

3.4. Všichni zaměstnanci Společnosti musí být s obsahem tohoto pokynu seznámeni a musí svým 
podpisem potvrdit, že jsou jim známa pravidla v tomto pokynu obsažená, těmto pravidlům 
rozumí, jsou jim srozumitelná a zavazují se je při výkonu pracovní činnosti pro Společnost 
dodržovat s tím, že jejich nedodržení může být dle intensity porušení považováno za porušení 
pracovních povinností zaměstnance dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, v platném znění.  

 
3.5. Seznámení jednotlivých zaměstnanců (stávajících i budoucích) s obsahem tohoto pokynu dle 

bodu 3.2. tohoto pokynu zajistí vždy jednatel. 

4. OSOBNÍ ÚDAJE VE SPOLEČNOSTI 
4.1. Pro účely konkrétnější informovanosti osob, na které se tento pokyn vztahuje o tom, které údaje 

lze v poměrech Společnosti považovat zpravidla za osobní údaje, je níže uváděn příkladný výčet 
osobních údajů zpracovávaných Společností:  
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- Jméno a příjmení 
- Datum narození 
- Rodné číslo 
- Adresa trvalého pobytu 
- Číslo bankovního účtu 
- Mzdové údaje konkrétního zaměstnance 
- Údaje o finanční situaci zaměstnance (srážky ze mzdy, exekuce) 
- Údaje o kvalifikaci a vzdělání 
- Číslo občanského průkazu, řidičského průkazu 
- Údaje o studiu, invaliditě, důchodu konkrétního zaměstnance 
- Osobní číslo zaměstnance 
- Státní příslušnost, národnost 
- Výsledky zdravotních prohlídek nezbytných pro výkon pracovní činnosti 
- Údaj o osobním stavu 
- Záznam z kamerového systému 
- Telefonní číslo, e-mailová adresa; 
- Identifikační a kontaktní údaje odběratelů služeb zajišťovaných Společností; 
- Historie spotřeby a plateb odběratelů služeb; 
- Údaje o vymáhaných pohledávkách apod. 

5. INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE O ROZSAHU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH 
SPOLEČNOSTÍ O ZAMĚSTNANCÍCH 

 
5.1. Níže uvedená informace je určena zaměstnancům Společnosti, která slouží k zajištění plné a 

transparentní informovanosti zaměstnanců o zpracování jejich osobních údajů ze strany 
Společnosti jako správce zaměstnaneckých osobních údajů ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR:  

 
 
A. Kontaktní údaje správce osobních údajů:  

 
Společnost: APT - CZ s.r.o., se sídlem Homyle 10, 503 15 Boharyně, IČO 259 18 575, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14299 
(dále jen „Společnost“).  
 

Kontaktní osoba: Daniel Michálek, email:  michalek@apt-cz.com, tel.: 602 152 068  

Společnost nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů.  
 

B. Kategorie zpracovávaných osobních údajů a jejich účel:  
 

Společnost zpracovává o zaměstnancích následující kategorie osobních údajů, a to pro 
účely níže definované: 
 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 

Identifikační údaje zaměstnance 
(zpravidla v rozsahu jméno a příjmení, 
datum narození, místo trvalého pobytu) 

Uzavření pracovní smlouvy /dohody o 
provedení práce / dohody o pracovní 
činnosti 

Kontaktní údaje zaměstnance Možnost plnění pracovní smlouvy 

Předchozí praxe a vzdělání Správný výpočet mzdy 

mailto:michalek@apt-cz.com
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Identifikační údaje manžela/ky a dětí Uplatnění daňového zvýhodnění (zákon o 
dani z příjmů) 

Údaje o zdravotním pojištění Hrazení zdravotního pojištění (podle § 10 
zákona o veřejném zdravotním pojištění) 

datum a místo narození, všechna dřívější 
příjmení, rodné číslo, místo trvalého 
pobytu 

Evidenční listy důchodového pojištění 
zasílané na OSSZ 

Druh pobíraného důchodu Výpočet měsíčních záloh na daně 

Počet dětí u žen Zjištění přesného data nároku na odchod 
do starobního důchodu  

Zdravotní znevýhodnění Pro plnění povinného podílu osob se 
zdravotním postižením na celkovém 
počtu zaměstnanců (podle § 83 zákona o 
zaměstnanosti) 

Údaj o státním občanství Zaměstnávání cizinců – ohlašovací 
povinnost 

Údaje o absolvovaných 
školeních/kvalifikaci 

Kontrola dodržování zákonných 
povinností ve vztahu k vyžadovaným 
druhům školení/kvalifikace zaměstnance 

Údaje o zdravotních prohlídkách Ověření schopnosti zaměstnance konat 
práci po zdravotní stránce 

Údaje o mzdě a o některých majetkových 
poměrech zaměstnance vč. bankovního 
spojení 

Možnost výplaty mzdy zaměstnanci a 
jejího výpočtu, uplatňování dohodnutých 
/ nařízených srážek ze mzdy 

Záznamy z kamerových systémů Zajištění bezpečnosti majetku Společnosti 

Ostatní osobní údaje  - součást osobního 
spisu zaměstnance 

Vedení osobního spisu zaměstnance dle 
zákoníku práce 

 
Veškeré osobní údaje zaměstnanců Společnost zpracovává výlučně za účelem vedení 
personální a mzdové agendy v souladu s platnou legislativou. Povinnost zajistit 
personální a mzdovou agendu je zaměstnavateli uložena zvláštními zákony, zejména z. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a z. č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmu, z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, z. č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, všechny v platném znění.  
 
 

C. Právní základ pro zpracování osobních údajů:  
 
Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovány v převážně většině na základě plnění právní 
povinnosti Společnosti dané platnou legislativou (viz bod B. shora) a plnění povinností 
vyplývajících z uzavřeného pracovně-právního vztahu, které jsou dány rovněž právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce. Tyto osobní údaje jsou zaměstnanci povinni 
poskytnout a Společnost je oprávněna je požadovat, neboť jsou nezbytné pro plnění 
zákonných povinností Společnosti ve vztahu k zaměstnanci a pro plnění uzavřeného 
pracovně-právního vztahu. Bez jejich poskytnutí by nemohl být se zaměstnancem 
pracovní vztah uzavřen či řádně plněn.  
 
Výjimkou jsou: 

 záznamy z kamerového systému, u kterých je právním základem pro jejich zpracování 
tzv. oprávněný zájem správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f)) GDPR.  
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D. Oprávněné zájmy správce v případě, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných 
zájmů Společnosti:  
 
Oprávněné zájmy Společnost uplatňuje pouze ve vztahu k pořizování záznamů 
z kamerových systémů – blíže viz čl. 9 tohoto pokynu a dále k údajům obsaženým na 
identifikačních kartách zaměstnanců. V obou případech je oprávněný zájem odůvodněn 
nutností zabezpečit majetek Společnosti, zabránit vstupu do objektů Společnosti 
neoprávněným osobám a možnost legitimace zaměstnanců Společnosti vůči 
odběratelům služeb.  

 
E. Kategorie příjemců osobních údajů: 

 
V nezbytném rozsahu daném legislativou mohu být osobní údaje zaměstnanců 
poskytnuty: orgánům finanční správy a kontroly, správy sociálního zabezpečení, 
inspektorátu práce, zdravotním pojišťovnám, smluvním pojišťovny (pracovní úrazy), 
orgánů kontroly čerpání případných dotačních titulů, akcionářům společnosti, 
poskytovatelům IT služeb, poskytovatelům webových a tiskových služeb, mobilním 
operátorům, poskytovatelům právních služeb pro účely výkonu a obhajoby práv 
Společnosti či jiným dodavatelům apod.   
 
Pokud Společnost využívá externích zpracovatelů osobních údajů zaměstnanců (např. 
různí školitelé, smluvní advokát, auditor apod.), má s těmito subjekty Společnost 
uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů respektující pravidla uvedená v čl. 28 
GDPR.  
 
Společnost nepředává osobní údaje svých zaměstnanců do třetí země ani mezinárodní 
organizaci ani toto nemá v úmyslu.  
 
Ve Společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů zaměstnanců 
ani k jejich profilování.   
 

F. Doba uložení osobních údajů: 
 

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, kterou je 
rozuměna doba, po kterou je dán stanovený účel zpracování osobních údajů či po kterou 
existuje zákonný důvod pro jejich zpracování. Zpravidla se jedná o dobu trvání 
pracovního poměru zaměstnance (případně o dobu trvání platnosti poskytnutého 
souhlasu zaměstnance). Po ukončení pracovního poměru zaměstnance bude se všemi 
zpracovávanými osobními údaji v elektronické i listinné podobě naloženo způsobem 
uvedeným v interní organizační směrnici řešící řízení skartační a archivační služby.  
 

G. Externí zdroje osobních údajů: 
 
Společnost aktivně nevyhledává žádné osobní údaje o zaměstnancích z veřejných zdrojů 
či od třetích osob. V souvislosti s vedením personální a mzdové agendy jí však mohou 
být poskytnuty ze strany třetích subjektů některé osobní údaje, které bude nadále 
zpracovávat, jako např. údaje od exekutorů pro účely provádění srážek ze mzdy nebo 
údaje od pojišťovny pro účely vypořádání pojistných událostí apod.  

 
H. Práva zaměstnanců: 



                                                      
 

9 

 

 
Zaměstnanci mají následující práva týkající se ochrany jejich osobních údajů 
zpracovávaných Společností:  
 
Chcete mít přehled, které údaje o společnost zpracovává? 

Máte právo získat potvrzení, které údaje o vás zpracováváme a další 
související informace v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 15 GDPR. 
 

 Máte zájem o opravu svých údajů? 
Pokud jsou vaše údaje nesprávné či nepřesné, opravíme je. S přihlédnutím 
k účelům, pro které jsou údaje zpracovány, máte právo, abychom také 
doplnili neúplné údaje, a to v souladu s čl. 16 GDPR.  
 

 Chcete, abychom vaše údaje vymazali? 
Máte právo na jejich výmaz, pokud je naše zpracování neoprávněné a pokud 
není dán ke zpracování osobních údajů zákonný důvod v souladu s čl. 17 
GDPR.  
 

 Chcete zpracování svých osobních údajů omezit? 
Máte právo na blokaci údajů za splnění zákonných podmínek daných čl. 18 
GDPR.  
 

 Chcete předat své údaje jinému správci? 
Máte právo na přenositelnost svých údajů k jinému správci za splnění 
podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.  

 
Chcete vznést námitku?  

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je 
zpracování prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany 
v souladu s čl. 21 GDPR (v případě Společnosti se to týká zejména užívaného 
kamerového systému). 
 

 Chcete odvolat svůj udělený souhlas?  
Pokud jste společnosti udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, 
máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením 
doručeným Společnosti, resp. její kontaktní osobě.  
 

Chcete nechat náš postup přezkoumat?  
Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní 
ochranu. 
 

 Jak budeme postupovat v případě porušení zabezpečení vašich údajů? 
Máte právo obdržet informaci o porušení zabezpečení vašich údajů, pokud je 
pravděpodobné, že porušení bude mít za následek riziko pro vaše pro práva a 
svobody.  

 

Žádosti o uplatnění práv zaměstnanců zaměstnanci mohou adresovat osobě uvedené 
v článku 6.3. tohoto pokynu. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance bezplatně 
informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do 
jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s 
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ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud 
zaměstnavatel žádosti zaměstnance nevyhoví, bude zaměstnanec informován 
bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.   

V některých případech vymezených legislativou není Společnost povinna zcela nebo 
zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná 
nebo nepřiměřená,  

(i) uložit zaměstnanci přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady 
nebo 

(ii) odmítnout žádosti vyhovět. 
 

6. OBECNÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ 
Každý zaměstnanec je povinen:  

a. zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a bezpečnostních opatřeních přijatých 
Společnosti k ochraně osobních údajů, s nimiž přišel do styku/seznámil se v průběhu 
výkonu své pracovní činnosti, není-li dána jeho smluvní či zákonná povinnost tyto osobní 
údaje poskytnout třetímu subjektu. Interní předávání osobních údajů je možné jen za 
dodržení podmínek stanovených tímto pokynem. Povinnost mlčenlivosti v uvedeném 
rozsahu jsou zaměstnanci povinni zachovávat i po ukončení pracovního poměru ve 
Společnosti;  
 

b. zpracovávat osobní údaje pouze ke stanovenému účelu, v rozsahu pracovní náplně a 
úkolů, které jim byly stanoveny pracovně-právními dokumenty či jejich nadřízenými, a to 
na místech k tomu určených; 

 
c. nakládat s osobními údaji, k nimž mají z důvodů své pracovní činnosti přístup, takovým 

způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu jiných osob 
k těmto údajům, k jejich zneužití, zničení, ztrátě, neoprávněnému zpracování, poskytnutí 
jiným osobám nebo použití k jinému účelu, než k jakému jsou oprávněni je používat 
v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti, bez ohledu na formu jejich zpracování; 

 
d. poskytovat maximální možnou součinnost jak svým nadřízeným, tak osobě pověřené 

dohledem nad ochranou osobních údajů; 
 
e. nepořizovat při plnění svých pracovních úkolů žádné fotografické/audio/video záznamy 

jakýchkoliv jiných fyzických osob, zejména ostatních zaměstnanců či obchodních 
partnerů/klientů Společnosti. Pokud situace vyžaduje provedení takového záznamu, je 
zaměstnanec povinen kontaktovat Odpovědnou osobu, která určí další pokyny v souladu 
s GDPR, zda lze záznamy a za jakých podmínek pořídit.  

 
f. zaměstnanec, z jehož pracovních úkolů vyplynula potřeba provádět nové zpracování 

(včetně nového využití již zpracovávaných osobních údajů), oznámí tento záměr 
vedoucímu zaměstnanci a Odpovědné osobě před započetím zpracování. Odpovědná 
osoba následně posoudí oprávněnost účelu zpracování, nezbytný rozsah pro dané 
zpracování, dobu a způsob uchování a způsob informování subjektů údajů.  

 
g. ohlašovat svému nadřízenému a personálnímu oddělení neprodleně jakoukoliv změnu 

svých osobních údajů. Personální oddělení tuto skutečnost zaznamená do formuláře 
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„Změna osobních údajů“ a provede (či zajistí) v informačních systémech příslušnou 
změnu.  

 
h. dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů. Zjistí-li zaměstnanec při své činnosti 

zjevnou nesprávnost (překlep) osobního údaje, údaj opraví. Zjistí-li jiné než zjevné 
nesprávnosti ve zpracovávaných osobních údajích (např. změna telefonního čísla, e-
mailu, adresy, příjmení u žen apod.), informuje o této skutečnosti Odpovědnou osobu, 
která opravu údaje provede/zajistí.  

 
i. neumožnit nepovolaným osobám jakýkoliv přístup k osobním údajům (včetně nahlédnutí 

na zobrazovací zařízení – monitor, výstup z tiskárny apod.). 
 
j. mimo pracovní dobu a v době i krátkodobé nepřítomnosti na pracovišti musí být osobní 

údaje uloženy v uzamykatelných skříních. Každý zaměstnanec je povinen v maximální 
možné míře uplatňovat zásadu „prázdného stolu“ a nenechávat, pokud možno, žádné 
dokumenty nebo datová média obsahující osobní údaje volně na svém pracovišti v době 
své nepřítomnosti. Rovněž je povinen při opuštění pracoviště uzamknout skříně a zásuvky 
stolů, ve kterých jsou uchovávány osobní údaje. 

 
k. veškeré tiskové výstupy a ruční poznámky okamžitě po jejich použití bezpečným 

způsobem skartovat, a to prostřednictvím vlastního přístroje umístěného v místě výkonu 
práce zaměstnance. 

6.1. Odpovědnost a role jednatele společnosti 
 Schvaluje interní normy v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnostní politiky 

Společnosti a jejich aktualizace (kromě aktualizací svěřených tímto pokynem do 
kompetence osoby pověřené dohledem nad ochranou osobních údajů); 

 Schvaluje osobu pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů; 
 Projednává pravidelnou zprávu o stavu ochrany osobních údajů ve společnosti; 
 Může nařídit provedení interního nebo externího auditu; 
 Řeší Bezpečnostní incidenty 

Jednatel je dále zodpovědný za zajištění:  

 zpracování osobních údajů pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro 
naplnění tohoto účelu; 

 aby zpracovávané osobní údaje byly přesné a aktualizované; 
 aby osobní údaje byly uchovány pouze po dobu, která je nezbytná ke zpracování údajů; 
 nevytvářet databáze osobních údajů, které byly získány k rozdílným účelům a 

neshromažďovat osobní údaje pod záminkou jiného účelu; 
 vyhodnocovat rizika zneužití osobních údajů a činit v opatření k jejich zamezení.  
 Účastnit se řešení bezpečnostních incidentů 
 Zajistit, aby zaměstnanec i brigádník byl před nástupem do výkonu práce seznámen 

s tímto pokynem, o čemž musí být zajištěno písemné potvrzení podepsané 
zaměstnancem (brigádníkem); 

 Při uzavírání smluvních vztahů s třetími osobami, kterým jsou zpřístupňovány osobní 
údaje zpracovávané Společnosti, zajistit, aby tyto smluvní vztahy obsahovaly požadavky 
definované zejm. čl. 28 GDPR; 

 Kontrolu dodržování přijatých technicko–organizačních opatření vykonávají vedoucí 
zaměstnanci v mezích své působnosti v rámci řídící kontroly  
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6.2. Odpovědnost a role osoby interně pověřené dohledem nad ochranou osobních údajů 
 Zaměstnancem odpovědným Za oblast ochrany osobních údajů je interně zodpovědný 

jednatel pan Daniel Michálek (dále též „Odpovědná osoba“). Tato osoba není 
pověřencem ve smyslu čl. 37 GDPR, neboť Společnost nemá povinnost pověřence pro 
ochranu osobních údajů jmenovat.  

 Jednatel je odpovědný za správné vedení a aktualizaci dokumentace v souladu s GDPR. 
Aktualizaci dokumentace dle GDPR zajišťuje nejméně 1 x za rok nebo vždy 
bezprostředně poté, co nastane Bezpečnostní incident či bude potřeba upravit rozsah, 
účely, právní důvody či jiné skutečnosti uvedené v dokumentaci.  

 Odpovědná osoba bude informována o každém Bezpečnostním incidentu a bude se 
podílet na jeho řešení. 

 Odpovědná osoba vede záznamy o činnostech zpracování v souladu s čl. 30 GDPR.  
 Odpovědná osoba plní za společnost informační povinnost vůči subjektům údajů 

v souladu s čl. 13 a 14 GDPR.  

6.3. Odpovědnost a role správce a administrátora systémů a aplikací  
 Správcem a administrátorem se rozumí zaměstnanec, který má na starost provoz a 

údržbu systémů a aplikací, archivaci a zabezpečení (elektronických) dat uživatelů, a 
pracovníci odpovědní za řízení a implementaci bezpečnosti systémů. Tento zaměstnanec 
mají obvykle přístup ke všem datům uloženým v informačním systému nebo alespoň 
fyzický přístup k zařízením, pomocí nichž jsou tato data zpracovávána a jsou odpovědní 
za řádný provoz a údržbu systémů a aplikací. 

 Pokud údržbu systému a aplikací zajišťuje pro Společnost externí subjekt, musí být 
s tímto uzavřena písemná smlouva obsahující mj. záruky zpracovatele ve smyslu l. 28 
GDPR a musí být před uzavřením smlouvy prověřena deklarovaná bezpečností a 
technická opatření přijatá k zabezpečení ochrany osobních údajů na straně tohoto 
subjektu.  

7. ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ PŘI NAKLÁDÁNÍ   S INFORMACEMI 

7.1. Povinnosti uživatelů při užívání informačních a komunikačních technologií  
Každý zaměstnanec firmy, který v rámci náplně své práce používá prostředky výpočetní 
techniky (dále též „uživatel“), musí být k jejich užívání řádně proškolen a ověřena jeho znalost, 
teprve poté je oprávněn využívat ICT organizace.  

Uživatel ICT organizace se musí chovat tak, aby neporušoval platný právní řád České republiky 
a interní směrnice/pokyny nadřízených osob v organizaci.  

Uživatel je povinen zejména: 

 hlásit bez prodlení správci ICT jakékoliv podezření na porušení tohoto pokynu, závadné 
chování uživatelů (např. zneužití přístupu do sítě, podezření na nelegální činnost, 
odcizení či zneužití dat), závady hardware, podezření na nelegální software, chyby v 
softwaru či špatného fungování softwaru; 

 informovat správce ICT a své nadřízené o přístupu k datům třetích subjektů, jako jsou 
různé databáze, fóra apod., která souvisejí s plněním jeho pracovních povinností. Rovněž 
je povinen informovat, zda v rámci těchto zdrojů nepřistupuje k osobním údajům; 

 využívat ICT organizace pouze pro činnosti spojené s plněním pracovních povinností; 
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 užívat k práci na pracovní stanici nebo notebooku ve vlastnictví firmy pouze legální 
software, který je určený pro jeho práci a instalovaný pracovníky správce ICT, nebo s 
jejich vědomím; 

 uchovávat soubory s osobními údaji výlučně na síťových úložištích určených k ukládání 
osobních údajů specifikovaných v kapitole 7.3 tohoto pokynu; 

 soubory s osobními údaji, které nepotřebuje k výkonu pracovních povinností, 
neprodleně z úložišť dokumentů vymazat; 

 k výpočetní technice nesmí zaměstnanec připojovat externí zařízení (zejména USB flash 
nebo pevné disky) s výjimkou situace ad hod předem schválené nadřízeným 
zaměstnancem a správcem ICT (který souhlas může udělit zejména tehdy, pokud je např. 
USB šifrovaná a nelze užít jiný způsob přenosu informace apod.); 

 pravidelně číst (alespoň 1x za pracovní den) a v přiměřeném čase odpovídat na 
elektronickou poštu v e-mailové schránce organizace, byla-li mu zřízena; 

 po skončení výkonu práce na konci pracovní doby či při dlouhodobějším opuštění 
pracoviště vypnout PC (s výjimkou uživatelů, kteří mají povolen vzdálený přístup k PC), 
monitor, tiskárnu, scanner, popř. další užívaná zařízení, která jsou mu svěřena do 
užívání; 

 nefunkční nebo nepotřebná paměťová média a zařízení (CD, DVD, počítačový disk, USB 
disk atd.) předat správci ICT, který provede jejich nevratnou a bezpečnou likvidaci. 

Uživateli je zakázáno: 

 využívat ICT organizace k soukromým, komerčním nebo jiným účelům nesouvisejícím s 
činností organizace; 

 umožnit využití schváleného vzdáleného přístupu jinou osobou; 
 umožnit přístup k ICT organizace fyzickým či právnickým osobám, které nejsou uživateli 

ICT organizace;  
 předávat elektronická data z informačního systému organizace fyzickým či právnickým 

osobám, které nejsou uživateli ICT organizace; 
 předávat elektronická data, která obsahují osobní údaje, uživatelům ICT organizace, kteří 

nemají oprávnění pro přístup k danému typu osobních údajů;  
 vystavovat svěřené prostředky výpočetní techniky jakémukoliv nebezpečí a ani je 

vědomě jakýmkoli způsobem poškozovat; 
 používat prostředky ICT v počítačové síti organizace, která nejsou v majetku organizace, 

s výjimkou zařízení připojených přes Wi-Fi, nebo sluchátek s mikrofonem; 
 odstraňovat identifikace autorských práv k software;  
 pracovat pod cizí identitou, používat prostředky k jejímu získání nebo zneužít v tomto 

pochybení či nedbalosti jiného uživatele;  
 sledovat nebo odposlouchávat provoz sítě;  
 odejít od kopírovacího zařízení po jeho zapnutí – musí počkat, dokud není zařízení zcela 

v provozu a je možné zkontrolovat, že nebyl spuštěn tisk dokumentů čekajících např. ve 
frontě; 

 trvale ukládat data na lokální úložiště (disky, USB disky, CD, DVD apod.); 
 automaticky přesměrovávat uživatelské schránky na adresy mimo společnost (např. v 

době nepřítomnosti), 
 spouštět nebo instalovat software neúměrně zvyšující zatížení sítě a vyvarovat se další 

činnosti, která vede k zatížení sítě nebo omezení služeb, správce ICT   toto může povolit 
ve výjimečných případech, ale u nastavení musí být přítomen zaměstnanec ICT; 

 provádět bez účasti zaměstnance útvaru ICT zásahy do ICT:  
o výměny, stěhování, čištění, odpojení či připojení k datové síti, 
o opravy a změny konfigurace software, hardware a jeho vstupních či výstupních 

zařízení (monitory, klávesnice, tiskárny apod.). 
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7.2. Přístup k informačnímu systému 
Uživatelé přistupují do systému pouze prostřednictvím jednoznačného prokázání totožnosti 
(autentizace), a to prostřednictvím zadání uživatelského jména a hesla nebo prostřednictvím 
ověření pomocí snímačů biometrických údajů.  

Heslo vytváří uživatel sám, bez cizí přítomnosti. Je zakázáno heslo komukoliv sdělovat či 
uchovávat v písemné podobě (např. na klávesnici, monitorech, v kalendáři či na jiným 
přístupných místech). Heslo musí splňovat následující parametry: 

 být dlouhé min. 8 znaků,  
 nemělo by obsahovat slovo, které lze nalézt ve slovníku, 
 nesmí být stejné jako uživatelské jméno a ani mít logický vztah k uživateli (přezdívka, 

jméno manželky, rodné číslo apod.) 
 nesmí obsahovat opakující se znaky a posloupnosti, 
 heslo je unikátní a uživatel ho nevyužívá pro přístup k dalším informačním zdrojům 

mimo organizace. 

Pokud bylo zaměstnanci poskytnuto přenosné zařízení typu tablet nebo mobilní telefon 
s přístupem do podnikové sítě, musí zabezpečit přístup k tomuto zařízení heslem nebo 
číselným kódem (PIN) s minimálně 6 ti číslicemi nebo biometrickými prvky. Pokud zařízení, 
které má přístup k osobním údajům, umožňuje svými technickými parametry a softwarovým 
vybavením zašifrovat celé úložiště nebo jeho vybranou část, uživatel ve spolupráci s útvarem 
ICT toto provede. Dále uživatel seznámí správce ICT s nastavením zabezpečení mobilního 
zařízení, který ověří správnost tohoto zařízení. K ověření zabezpečení mobilního zařízení 
uživatele vyzve při každé reinstalaci nebo upgrade operačního systému. 

Požadavky na tvorbu PIN:  

 minimálně 6 číslic, 
 nesmí obsahovat opakující se čísla a posloupnosti, 
 nesmí mít logický vztah k uživateli (datum narození jeho, rodinných příslušníků apod.). 

Řešení dlouhodobé nepřítomnosti stávajícího uživatele, ukončení pracovního poměru: 

Při zahájení dlouhodobé nepřítomnosti jsou zaměstnanci uzamčeny všechny účty, role mu 
zůstávají přiřazeny. Při ukončení nepřítomnosti se proveden zaktivnění oprávnění.  

Při ukončení pracovního poměru se provede uzamčení spravovaných účtů zaměstnance a 
zrušení e-mailové schránky. Informace o přidělených právech zaměstnance zůstane dostupná 
ještě 3 měsíce, pak jsou účty zcela vymazány.  

7.3. Pravidla pro ukládání osobních údajů v elektronické podobě 
Soubory s osobními údaji se uchovávají výlučně na síťových úložištích určených pro ukládání 
osobních údajů, nikoliv na lokálních discích PC ani notebooků, která nejsou zálohována.  

Na lokálních úložištích svěřených zařízení výpočetní techniky smí uživatel uchovávat soubory s 
osobními údaji pouze po nezbytnou dobu pro realizaci pracovní aktivity a po jejím ukončení je 
neprodleně uložit na síťová úložiště určené k ukládání osobních údajů. Toto ustanovení se 
vztahuje i na soubory, které uživatel obdrží prostřednictvím osobního firemního účtu 
elektronické pošty. 
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Přístup oprávněných osob je definován ke dni nabytí této Směrnice. Pokud dojde ke změně 
v okruhu oprávněných osob, není to důvodem ke změně této Směrnice, ale tyto úpravy je 
možné realizovat rozhodnutím vedení společnosti, o kterém budou informování dotčení 
zaměstnanci.  

8. PROVOZ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

8.1. Povinnosti správce informačního systém u  
Za správu informační systému je odpovědný správce ICT. Správce ICT je zodpovědný za tyto 
činnosti, náležející do jeho kompetence: 

 provádí činnost administrátora operačního systému (lokální i síťová úroveň), spravuje 
aplikační SW, spravuje bezpečnostní rozhraní do jiných systémů, zabezpečuje denní 
provoz IS po technické stránce, 

 správce je povinen nastavit přístup zaměstnanců k agendám v elektronické podobě (k 
jejich částem) v rozsahu jejich interního oprávnění s tím, že přístup musí být omezen 
přístupovými účty a hesly; rozsah interních přístupů k jednotlivým agendám předá 
správci ICT vedení organizace, 

 instaluje operační systém, aplikační SW a další schválené SW vybavení, 
 nastavuje bezpečnostní charakteristiky operačního systému, aplikačního SW a 

bezpečnostních rozhraní do jiných systémů a odpovídá za udržování tohoto nastavení,  
 odpovídá za správné nastavení bezpečnostních charakteristik operačního systému, 

aplikačního SW, bezpečnostního rozhraní do jiných systémů, 
 spravuje uživatelské účty, 
 zajišťuje antivirovou ochranu ICT, 
 zajišťuje, aby přístup do počítačových místností, k výměnným pevným diskům apod. 

mohli získat jen oprávnění zaměstnanci,  
 v případě, že je pro servisní zásah nutný přístup třetích osob, povoluje a umožňuje jim 

přístup a zajišťuje nepřetržitý fyzický monitoring jejich činností, 
 udržuje aktuální seznam oprávněných uživatelů, 
 vytváří uživatelské účty, přiděluje uživatelské jméno (ID) a počáteční heslo, spravuje účty 

ve shodě s bezpečnostními standardy ICT, 
 vede seznamy HW, SW, lokalit, vydaných USB disků apod.,  
 odpovídá za trvalé dodržování schválené konfigurace HW i SW informačního systému, 

v evidenci uvádí, ve který SW aplikacích a úložištích jsou ukládány osobní údaje a 
zajišťuje pravidelnou aktualizace těchto seznamů, 

 zajišťuje školení uživatelů v oblasti bezpečnosti ICT, 
 kontroluje dodržování povinností v oblasti bezpečnosti ICT organizace ze strany 

jednotlivých uživatelů, 
 odpovídá za sestavení a realizaci plánu kontrol bezpečnostních prvků ICT, 
 zajišťuje v předepsaném rozsahu bezpečnost počítačových médií, zejména vyřazování a 

ničení médií, 
 odpovídá za sestavení a realizaci plánu zálohování a archivace, 
 provádí zálohování systémového programového vybavení, zajišťuje ochranu záložních 

dat, 
 provádí správu dokumentace bezpečnosti ICT (kde je uložena apod.), 
 odpovídá za dodržování schváleného rozmístění komponent IS a dodržování instalačních 

podmínek,  
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 zkoumá pravidelně auditní záznamy, vytváří jejich záložní kopie, ukládá je po 
stanovenou dobu pro zpětné zkoumání, kontroluje zavedené manuální evidence, 

 zkoumá auditní záznamy a manuální evidence po bezpečnostním incidentu, 
 zkoumá a podílí se na řešení bezpečnostních incidentů, hlásí je řediteli organizace (nebo 

jiné odpovědné osobě),  
 je zodpovědný za vyčištění a zotavení systému po napadení viry, 
 zajišťuje uvedení systému do stavu odpovídajícího po ostatních bezpečnostních 

incidentech nebo mimořádných událostech, 
 odpovídá za nastavení auditních záznamů operačního systému a aplikacích, ve kterých 

dochází ke zpracování osobních údajů, 
 v oblasti údržby HW zajišťuje některé činnosti vlastními silami, na provedení jiných 

dohlíží,  
 zajišťuje bezpečnost osobních informací v případě oprav počítače, prováděných osobou 

bez oprávnění pro přístup k těmto informacím uloženým v ICT, kdy hlavní zásadou je, že:  
o před započetím oprav HW musí být odstraněny klasifikované tiskové výstupy a 

paměťová média a odpojeno napájení všech zařízení, aby byly vymazány 
vyrovnávací paměti,  

o opravy musí být prováděny pod dohledem správce ICT a případně další 
oprávněné osoby s dostatečným technickým vzděláním, aby byla vyloučena 
možnost modifikovat HW nepovoleným způsobem (vložení neschválené 
komponenty), 

o porouchané výměnné pevné disky použité v ICT nesmí být opravovány nebo 
připojovány k jinému systému, mohou být pouze nahrazeny novými, uloženy na 
zabezpečené místo a posléze zničeny,   

 heslo administrátora pro účet Administrator (přejmenovaný) je uloženo v zalepené 
obálce v bezpečnostní schránce, 

 administrátor používá účet Administrator (přejmenovaný) jen pro správu W NT, pro své 
uživatelské aktivity užívá jiného účtu, podle principu nejmenších privilegií. 

8.2. Dostupnost informačních systémů a služeb 
 Provozní doba ICT organizace je stanovena na od 6.00 do 24.00 hodin v kalendářní dny. 
 Jakékoliv incidenty či požadavky zaměstnanci hlásí Odpovědné osobě.  
 Zálohování 

o zálohování slouží k zajištění dostupnosti ICT v případě nestandardní situace, při 
níž došlo k poškození nebo ztrátě dat, 

o zálohou jsou elektronická data umístěná kdekoliv mimo provozní prostředky 
výpočetní techniky (počítač, server aj.),  

o záloha nesmí být umístěná na stejném pevném disku a ani data na případném 
dalším fyzickém disku v rámci jednoho provozního počítače,  

o zálohy probíhají na základě plánu zálohování sestaveného správcem ICT,  
o zálohovací plán musí obsahovat osobní odpovědnost za zálohování a kontrolu 

zálohovaných dat, kategorizaci zálohovaných dat podle důležitosti, včetně 
popisu, kde jsou ukládány osobní údaje, harmonogram záloh, odkazy na 
technickou pomoc při problémech, kdo bude mít k zálohám přístup a jakým 
způsobem postupovat při obnovení dat v konkrétním počítači a pravidla uložení 
zálohovaných dat, 

o zálohy jsou vytvářeny ve třech verzích, dvě v objektu, ve kterém je provozováno 
ICT a jedna na zašifrovaném nosiči v prostorově odděleném objektu od 
ostatních záloh,   
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o zálohování se provádění v opakujícím se zálohovacím cyklu, po jehož uplynutí 
jsou nejstarší dat přepisována nejnovějšími. 

8.3. Pravidla pro komunikaci prostřednictvím internetu 
 přístup prostřednictvím internetu (vzdálený přístup) je umožněn výlučně 

prostřednictvím VPN (Virtual Private Network) a ze služebního prostředku výpočetní 
techniky, který byl schválen pro toto užití (a je vybaven příslušným anitivirovým 
systémem a firewall a je zajištěna pravidelná aktualizace operačního systému zařízení); 
prostředky VPN na výše uvedený počítač instaluje správce ICT, 

 emailová komunikace probíhá pouze prostřednictví šifrovacích protokolů, za jejichž 
nastavení odpovídá správce ICT, 

 při přenášení a posílání souborů, které obsahují osobní údaje, pomocí přenosných 
paměťových médií a zařízení nebo elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetu 
mimo organizaci, musí být tyto soubory šifrovány. Heslo k odemčení souboru musí být 
adresátovi zasláno jiným způsobem než spolu se zasílanou zprávou.  

8.4. Postup při kontrole bezpečnostních prvků informačního systému  
 Kontrola bezpečnostních prvků informačního systému probíhá na základě ze strany 

správce sestaveného Plánu bezpečnostních kontrol, který schvaluje vedení organizace. 

8.5. Zajištění bezpečnosti přenosných zařízení 
 pokud mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook…), které má přístup k osobním 

údajům, umožňuje svými technickými parametry a softwarovým vybavením zašifrovat 
celé úložiště nebo jeho vybranou část, uživatel ve spolupráci s útvarem ICT toto 
provede. 

 na všech přenosných počítačích (notebook), provede správce ICT před jeho předáním 
uživateli zašifrování pevného disku; 

 uživatelé zařízení (notebooky, netbooky) jsou povinni předkládat svěřené zařízení ke 
kontrole správci ICT, a to na jejich vyzvání; kontrola probíhá za přítomnosti uživatele a 
ten je informován s výsledky kontroly a správce ICT provede potřebná opatření 
k dosažení souladu s pravidly dle tohoto pokynu; 

 při předávání osobních údajů formou elektronického souboru uloženého na nosiči dat 
zaměstnanec zajistí, aby nosič dat obsahoval pouze údaje, které jsou relevantní pro daný 
účel a zároveň pouze data, se kterými je příjemce oprávněn se seznámit; 

 při přenášení dat na externím USB disku musí zaměstnanci použít USB disk šifrovaný 
vydaný správcem ICT; 

 při převozu nebo přenosu informačních zařízení s osobními údaji nesmí zaměstnanec 
ponechat tyto prostředky bez dozoru např. v autě. 

8.6. Archivace a likvidace osobních údajů 
 archivace zajišťuje dlouhodobé uložení vybraných dat (např. dat ekonomického systému 

po roční uzávěrce), 
 archivní kopie se ukládají na zabezpečeném místě uložení. V případě, že bude mít 

správce ICT pochybnosti o zabezpečení ukládacího místa, provede zašifrování nosiče dat. 
 archivní kopie se ukládají až do okamžiku, kdy se musí osoba odpovědná za archivovaná 

data v systému postarat o jejich certifikované a doložitelné odstranění; 
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 Pro (archivaci) elektronických dat musí být používána technologie, která zaručuje 
dostatečnou trvanlivost zaznamenaných dat; 

 Jsou-li archivovaná data ukládána v zašifrované podobě, je nutno k nim přiložit místo 
uložení dešifrovacích klíčů či hesel (trezor na některém chráněném pracovišti). 

Likvidace osobních údajů: 

a) Pro účely likvidace papírových informací jsou používány skartovací stroje nebo 
zabezpečené odpadní kontejnery, jejichž obsah likviduje externí firma.  

b) Likvidace (mazání) dat v počítačích: 
i. likvidace (mazání) dat je z hlediska bezpečnosti signifikantní především v oblasti 

pracovních stanic a notebooků, 
ii. speciálně zabezpečené pracovní stanice a notebooky by měly být odolné vůči riziku 

obnovení smazaných dat jiným, než oprávněným uživatelem. 
iii. běžně používané operace mazání dat (smazání souboru) na pracovních stanicích 

nelze považovat za spolehlivé, proto v případě vyřazování pracovní stanice je třeba 
zajistit likvidaci dat (na požádání zajistí úsek ICT). 

c) Likvidace dat na médiích (vadné pevné disky, CD, ZIP, pásky atd.) by měla být prováděna 
mechanickou likvidací těchto médií nebo jiným způsobem, který zaručeně znemožní, byť 
částečnou, obnovu uložených dat.  

 
Likvidací (skartováním) dokumentů nebo datových médií nesmí být pověřena osoba, která 
není oprávněna se seznamovat s informacemi v těchto dokumentech uvedených. 

8.7. Zabezpečení budov 
Fyzické zabezpečení budov společnosti: [•].  

9. KAMEROVÉ SYSTÉMY 
9.1. Zaměstnanci Společnosti berou na vědomí, že v objektech Společnosti jsou instalovány kamerové 

systémy se záznamem, a to za účelem ochrany majetku Společnosti před krádežemi a před 
vandalismem. Monitorované prostory jsou označeny informačními tabulkami umístěnými 
v prostoru vstupu a vjezdu do monitorovaných prostor. Detailní popis užívaných kamer je uveden 
ve Směrnici – Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému. 

 
9.2. Společnost využívá kamerový systém na základě tzv. oprávněného zájmu daného čl. 6 odst. 1 

písm. f) GDPR, neboť v daném případě zájem Společnosti na ochraně bezpečnosti majetku 
Společnosti převažuje nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektů údajů a pro jejich 
užívání není vyžadován souhlas zaměstnanců.  

 
9.3. Bližší informace ohledně kamerových systémů jsou zaměstnancům dostupné ve Směrnici – 

Zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému.  
 

9.4. Společnost neprovádí monitoring pracovních prostředků zaměstnanců.  

Komentář [HZ1]: Mohl byste mi 
prosím popsat jak máte zabezpečenou 
budovu? Např. alarm atd…. děkuji 
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10. INTERNÍ POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

10.1. Uplatnění práv ze strany zaměstnanců vůči zaměstnavateli 
Zaměstnanci mají možnost uplatnit svá práva uvedená v souladu s GDPR v bodu 5.1. písm. H) 
tohoto pokynu osobně u kontaktní osoby uvedené v bodu 6.3. pokynu po vyplnění příslušného 
formuláře či písemně zasláním na adresu kontaktní osoby. Při elektronickém zaslání žádosti 
bude provedena verifikace zaslaného požadavku kvůli ověření totožnosti žadatele. Formuláře 
pro uplatnění práv jsou dostupné na www.apt.-cz.com v sekci „Ochrana osobních údajů“.  
 
Ohledně postupu při vyřízení žádostí platí níže uvedený postup pod bodem 10.2. pokynu.  

10.2. Uplatnění práv ze strany třetích osob 
Pokud třetí osoba (mimo zaměstnance Společnosti) požádá o některé z práv v souladu s GDPR, 
je vyřešením těchto žádostí interně pověřena kontaktní osoba dle bodu 10.1. tohoto pokynu. 
Pokud bude potřebovat pro vyřešení žádosti součinnost ostatních zaměstnanců, jsou tito 
povinni jí v rámci výkonu svých pracovních povinností tuto součinnost poskytnout.  
 
Pověřená osoba je povinna v prvé řadě provést opaření směřující k ověření totožnosti žadatele 
(zejména v případě požadavku doručeného běžnou e-mailovou zprávou či v případě jakýchkoliv 
jiných pochybností).  
 

Žadatel musí být bezplatně informován o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v 
každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě 
potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud není 
žádosti vyhověno, musí být žadatel informován bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o 
důvodech nevyhovění.   

V některých případech vymezených legislativou není Společnost povinna zcela nebo zčásti 
žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, 
pak lze: 

(iii) uložit zaměstnanci přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady 
nebo 

(iv) odmítnout žádosti vyhovět. 
 

Pověřená osoba je povinna veškeré doručené žádosti o uplatnění práv, způsoby jejich vyřešení a 
korespondenci se žadateli uchovávat v chráněném prostoru v souladu s tímto pokynem, a to po 
dobu 3 let od vyřízení dané žádosti. Následně s dokumentací naloží v souladu s přijatým 
archivačním plánem Společnosti.  

 

11. ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ 

11.1. Vznik incidentu 
11.1.1. Zjištěný bezpečnostní incident (dále jen „BI“) ohlásí zaměstnanec neprodleně svému 

nadřízenému nebo přímo Odpovědné osobě. Ten rozhodne o tom, koho je třeba informovat. 
Cílem tohoto okamžitého hlášení je informovat odpovědnou a minimalizovat dopady BI na 
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vnitřní informační systém Společnosti nebo zabránit eskalaci negativních jevů vně 
Společnosti.  

11.1.2. Okamžité hlášení bude obsahovat informace typu co se stalo, resp. co bylo pozorováno, jaký 
informační systém či osobní údaj byl zasažen, dopad BI na provoz Společnosti, možné 
následky dalšího šíření BI a seznam postižených útvarů.  

11.2. Analýza incidentu  
11.2.1. Odpovědná osoba zanalyzovat vznik a míru rizika pro práva a svobody subjektů údajů 

v důsledku zjištěného BI a navrhne opatření, která je možné přijmout za účelem eliminace 
případně zjištěného rizika.  

11.2.2. Pokud bude vyhodnoceno, že BI má za následek riziko pro práva a svobody subjektů údajů, 
oznámí Odpovědný zaměstnanec (či jiná pověřená osoba) v souladu s čl. 33 GDPR tuto 
skutečnost Dozorovému úřadu do 72 hodin od okamžiku, kdy se Společnost o porušení 
dozvěděla. Odpovědný zaměstnanec zároveň pro tyto účely připraví Dozorovému úřadu 
ohlášení splňující náležitosti stanovené v čl. 33 odst. 3 GDPR – vzor tohoto ohlášení tvoří 
Přílohu č. 1 tohoto pokynu.  

11.2.3. Pokud bude vyhodnoceno, že je pravděpodobné, že BI bude mít za následek vysoké riziko pro 
práva a svobody subjektů údajů, odpovědný zaměstnanec vhodným způsobem informuje 
dotčené subjekty údajů, nebudou-li splněny podmínky uvedené v čl. 34 bodu 3. GDPR.  

11.3. Dokumentace incidentu a nápravná opatření 
11.3.1. Po analýze vzniku BI Odpovědná osoba vypracuje návrh nápravných opatření zamezujících 

opakování stejného BI. Návrh nápravných opatření vypracuje písemně pod pořadovým číslem 
BI.  

11.3.2. Nápravné opatření obsahuje kroky obnovy a postup, jak zamezit opakování stejného BI, 
termíny realizace opatření, jména zaměstnanců odpovědných za jejich splnění. Návrh 
nápravných opatření musí být podepsán jednatelem, který ho svým podpisem odsouhlasí a 
jejich realizaci zajistí neprodleně k tomu pověření zaměstnanci.  

11.3.3. Odpovědná osoba zajišťuje vedení evidence BI a dokumentuje veškeré případy porušení 
zabezpečení osobních údajů i tehdy, pokud nedošlo k jejich ohlášení Dozorovému úřadu. 
Ohlášení každého porušení zabezpečení osobních údajů (BI) bude obsahovat náležitosti dle 
vzoru uvedeného v Příloze č. 1 tohoto pokynu.  

 

12. PRAVIDLA VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
12.1. Společnost je povinna zajistit pro zaměstnance, kteří z povahy své práce nakládají s osobními 

informace, školení ohledně pravidel stanovených GDPR. Společnost je povinna zajistit, že tito 
zaměstnanci jsou schopni prokázat způsobilost nakládání s osobními údaji dle pravidel GDPR.  

12.2. Personální oddělení Společnosti vede záznamy o příslušném školení každého zaměstnance, 
který má povinnost školení absolvovat z povahy výkonu své práce a je odpovědné za organizaci 
příslušného školení pro odpovědné osoby a zaměstnance a za vedení záznamů o pravidelné 
účasti zaměstnanců na příslušném školení.  

12.3. Nevznikne-li jiná objektivní potřeba (například v důsledku vzniku Bezpečnostního incidentu), 
budou proškolení dotčených zaměstnanců realizována 1 x ročně.  



                                                      
 

21 

 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
13.1. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018 a je závazný do její další případné 

aktualizace, se kterou budou všechny dotčené subjekty předem řádně seznámeny.  
 
 
V Boharyně dne: ……………..2018 
 
 
       ……………………………………………………………….. 

     Daniel Michálek, jednatel  
                               APT – CZ s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 pokynu - vzor:  
 

Záznam o případu porušení zabezpečení osobních údajů1 

 

APT - CZ s.r.o., se sídlem Homyle 10, 503 15 Boharyně, IČO 259 18 575, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14299  
  

1. Bezpečnostní incident č.: ……………. 

 

2. Čas zjištění porušení: ……………………………………………. 

3. Čas nahlášení porušení: ……………………………………….. 

4. Osoba přijímající ohlášení porušení: jméno a příjmení, pracovní pozice 

5. Čas nahlášení porušení interně odpovědné osobě za zpracování osobních údajů: 

………………….. 

 

6. Typ porušení:  

 Porušení důvěrnosti  

 Porušení dostupnosti 

 Porušení integrity 

 

7. Podrobný popis povahy porušení a vzniklé události: 

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

………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 
                                                                 
1
 Splňující náležitosti čl. 33 Nařízení EU Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

8. Kategorie osobních údajů, u kterých došlo k porušení: 

 Adresní a identifikační údaje (např. jméno a příjmení, dat. nar., bydliště, emailová adresa, IP 

adresa apod.) 

 Popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti apod.) 

 Personální a mzdové (osobní údaje o zaměstnancích) 

 Zvláštní kategorie osobních údajů (zdravotní stav, rasa, etnický původ, členství v odborových 

organizacích, biometrické údaje apod.) 

 Ekonomické údaje: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 Jiné:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

 

 

9. Přibližný počet dotčených subjektů 

údajů:………………………………………………………………….……………. 

 

10. Kategorie a přibližné množství dotčených záznamů osobních 

údajů:………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

11. Popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

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

 

12. Vyhodnocení analýzy rizika porušení pro subjekty osobních údajů: 

 Vysoký (vždy při porušení zvláštních kategorií osobních údajů) 

 Nízký 

 Nulový (nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva   

a svobody fyzických osob) 

 Odůvodnění: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

13. Popis opatření, které společnost jako správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit 

dané porušení zabezpečení osobních údajů: 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. Popis opatření, které společnost jako správce přijal nebo navrhl ke zmírnění nepříznivých 

dopadů na subjekty osobních údajů: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

15. Čas nahlášení porušení dozorovému úřadu: 

…………………………………………………………………………….. 

 

16. Čas a způsob nahlášení porušení subjektu osobních údajů: 

………………………………………………………. 

 

V ………………… dne: ……………………… 

       ………………………………………………………………… 

       Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby 


