


c) Při zjištění nepřesnosti zpracovaných osobních údajů správce tyto údaje bezodkladně opravuje.  

- Pokud subjekt údajů informuje správce o tom, že došlo v jeho osobních údajích ke změně, 

bezodkladně ji zanáší v jeho zpracovaných osobních údajích;  

- V případě, že se z jiného důvodu správce dozví o změně osobních údajů, taktéž jí bezodkladně 

zanáší do jeho zpracovaných údajů 

- Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich 

zpracování. S ohledem na výše uvedené: 

- k účelu podle čl. 3.1 výše budou  osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní 

povinnosti Správce; 

- k účelu podle čl. 3.2 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy.  

d) Správce zpracovává údaje způsobem zajišťujícím jejich dostatečnou ochranu.  

     - Správce nedopustí, aby byly osobní údaje zpřístupněny neomezenému okruhu osob;  

     - Správce zpřístupňuje zpracovávané osobní údaje jen osobám, u nichž je toto zpřístupnění       

       legitimní  

 

 

5. Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování 

osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé.  

 

6. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva: 

a) právo na přístup k osobním údajům; 

b) právo na opravu; 

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“); 

d) právo na omezení zpracování údajů; 

e) právo vznést námitku proti zpracování; a 

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů 

g)        právo odvolat souhlas 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese 

roman.svarc@1scznojmo.cz  

mailto:roman.svarc@1scznojmo.cz


Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů  

(www.uoou.cz).  

Právo být informován znamená, že máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno 

srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. Toto Vaše 

právo je naplněno těmito Zásadami ochrany osobních údajů. 

Právo na přístup znamená, že máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je 

zpracováváme) a jiným osobním informacím (podobné těm, které jsou uvedeny výše). To proto, 

abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu s právními 

předpisy na ochranu osobních údajů. 

Právo na opravu znamená, že máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou 

nepřesné nebo neúplné. 

Právo na výmaz také označováno jako „právo být zapomenut“ znamená, že můžete požádat o 

smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další 

zpracování. Nejedná se však o právo absolutní - i nadále můžeme mít právo nebo povinnost Vaše 

osobní údaje uchovávat, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo 

pokud máme jiný platný důvod k jejich uchování. 

Právo na omezení zpracování znamená, že v určitých situacích máte právo „zablokovat“ nebo 

omezit další používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, 

můžeme Vaše údaje pořád uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Pro tento účel vedeme 

seznamy osob, které požádaly o omezení zpracování, abychom se ujistili, že omezení bude 

respektováno i v budoucnu. 

Právo vznést námitku znamená, že máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování 

osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení. 

 

Principy zpracování osobních údajů 

 Veškeré osobní údaje zpracováváme vždy zákonně, korektně, spravedlivě, transparentně 

a odpovědně. 

 Zpracování je účelově omezené, což znamená, že zpracováváme osobní údaje pouze pro 

určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž osobní údaje nejsou dále 

zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. 

 V rámci minimalizace údajů zpracováváme přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje, 

a to v rozsahu nezbytném ve vztahu k účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. 



 Zpracováváme přesné a aktualizované osobní údaje - pokud jsou osobní údaje nepřesné, 

zajistíme jejich opravu či případně výmaz, k čemuž můžeme požadovat Vaši nezbytnou 

součinnost. 

 Uchováváme osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne 

delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. 

 Zajišťujeme, aby všechny naše IT systémy a další úložiště, kde máme uloženy osobní 

údaje, byly chráněny proti přístupu neoprávněných osob k informacím (např. 

prostřednictvím firewallu, antivirové ochrany, přísných požadavků na hesla, přihlašování 

do systémů atd.). 

 Zajišťujeme, aby všechny dokumenty, kde jsou osobní údaje, byly chráněny proti přístupu 

neoprávněných osob. Tyto dokumenty jsou uloženy v uzamykatelných skříních, 

v uzamykatelných kancelářích popř. jsou zabezpečeny jinými obdobnými zabezpečovacími 

prostředky. 


