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(dále jen „společnost“, nebo „správce“),
jako osoba, jež nakládá s osobními daty svých zaměstnanců, zákazníků, klientů či obchodních
partnerů je si vědoma všech povinností, které ji vyplývají z platné právní úpravy, zejména pak ze
zákona 101/2000 Sb. v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nařízení Evropského
parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů - General Data Protection
Regulation (dále jen „nařízení“), vše dále souhrnně také jako „platná legislativa“.
K subjektům výše uvedeným je společnost v postavení správce osobních údajů, není-li smlouvou,
nebo jiným právním aktem, stanoveno jinak.
S odkazem na společenskou a zákonnou odpovědnost, zpracovává společnost údaje korektně,
zákonným a transparentním způsobem, v souladu se všemi zásadami zpracování osobních údajů,
tak jak jí ukládá platná legislativa.
Každý ze subjektů, jehož osobní údaje společnost zpracovává je oprávněn znát vždy účel
zpracování, rozsah zpracovávaných údajů, dobu, po kterou jsou údaje zpracovávány, formu
zpracování, kategorii příjemců zpracování, právní titul zpracování, popř. zda jsou jeho osobní
údaje předávány do zahraničí.
Zpracovávané údaje, které subjekty společnosti poskytly, nebo které společnost získala, jsou
zpracovávány způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení a ochranu proti jejich zcizení.
Správce přijal všechna náležitá opatření, aby usnadnil výkon práv subjektů ve smyslu nařízení
(řádná informační a poučovací povinnost).

Tam kde to společnosti neukládá jiný právní předpis, zpracovává údaje jen s výslovným
souhlasem subjektů, které řádně poučuje o jejich právech, které jim vyplývají z nařízení. (článek 6
nařízení)
Právním titulem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas, popř. smluvní, zákonná či obdobná
povinnost.
Společnost nezpracovává zvláštní kategorie údajů (ve smyslu článku 9 nařízení), pokud ji to
nenařizuje jiný právní předpis.
Pokud by společnost zpracovávala zvláštní kategorii údajů, bylo by to vždy pouze s výslovným
souhlasem subjektů ke zpracování této kategorie údajů, vždy ke konkrétnímu a jasně
stanovenému účelu.
Zpracovávání osobních údajů, jež jsou označeny ve smyslu článku 9 nařízení jako „osobní údaje
zvláštní kategorie“ na základě jiného právního předpisu (typicky pracovně-právního, či obdobného)
tím není dotčena.
Konkrétní práva, vyplývající subjektům z platné legislativy najdete níže u svého statutu, který máte
vůči skupině společností AUSTIS, jako správci.
Osobu pověřence ve smyslu článku 37 nařízení společnost nejmenovala, jelikož v rámci své
činnosti neshromažďuje množství či druh údajů, na základě kterých by byla povinna osobu
pověřence jmenovat.
Společnost přijala technicko-organizační postup pro případ porušení zabezpečení nebo ztráty
poskytnutých osobních údajů.
Zároveň společnost dokumentuje veškeré pokusy o narušení zabezpečení a tyto analyzuje.
Jakékoliv zjištění závadného stavu, včetně popisu události, rozsahu a případně zjištěné příčině
nahlásí společnost ve stanovené lhůtě příslušnému dozorovému orgánu.
V rámci takového hlášení společnost sdělí dozorovému orgánu veškeré informace vyžadované
platnou legislativou. (článek 33 a násl. nařízení).
Pokud správce vyhodnotí, že porušení zabezpečení bude mít za následek riziko pro práva
a svobody subjektu, oznámí takovouto skutečnost přímo subjektu (článek 34 nařízení).
Společnost je ve smyslu platné legislativy registrována jako správce osobních údajů
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
OBCHODNÍ PARTNER
Ačkoliv se povinnosti vyplývající z platné legislativy nevztahují na právnické osoby v rozsahu, tak
jak jsou stanoveny pro fyzické osoby, skupina společností AUSTIS přijala vhodná technickoorganizační opatření i směrem ke svým obchodním partnerům – právnickým osobám.

Jak uvádíme výše, s odkazem na společenskou a zákonnou odpovědnost, zpracovává společnost
údaje korektně, zákonným a transparentním způsobem, v souladu se všemi zásadami zpracování.
Údaje zpracováváme vždy za konkrétním účelem, v nezbytném rozsahu a na dobu přiměřenou
povaze či povinnosti zpracování.
Porušení zabezpečení údajů, stejně jako jejich případnou ztrátu se společnost zavazuje svým
obchodním partnerům sdělit ve lhůtě stanovené v nařízení, způsobem, který je pro komunikaci
mezi společností a obchodními partnery běžně užívaný.

