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Úvod do terminologie
•

•

•
•

•

•

•
•

„osobní údaj“ – veškeré údaje 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 anebo společenské identity této
fyzické osoby
„zpracováním“ – jakákoli 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, vyhledávání,
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv zpřístupnění,
seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení
„evidencí“ – jakýkoli strukturovaný soubor osobních údajů přístupný podle
zvláštních kritérií, ať již jen centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený
podle funkčního či zeměpisného hlediska
„správcem“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moc i, 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
„příjemce“ - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura
nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí
stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní
údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za
příjemce nepovažují, zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné
moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany osobních údajů pro
dané účely zpracování.
„třetí stranou“ – 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
„souhlasem“ – subjektu údajů - jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný
jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášení či jiným
zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů
„údaji o zdravotním stavu“ – osobní údaje, týkající se tělesného nebo
duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb,
které vypovídají o jejím zdravotním stavu
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Cíl směrnice

1. Cílem směrnice společnosti Urban Transporte spol. s r.o. (dále jen společnost) je
seznámit subjekty údajů (zaměstnance) s jejich právy a povinnostmi společnosti jako
správce údajů.
2. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním
právem. Cílem nařízení EU „GDPR“ je přispět k dotvoření prostoru svobody, bezpečnosti
a práva a práva hospodářské unie, k hospodářskému a sociálnímu pokroku, k posílení a
blížení ekonomik a v rámci vnitřního trhu ČR k dobrým životním podmínkám fyzických
osob.

3

Zpracování osobních údajů ve společnosti

1. Informování subjektu údajů o tom, že jsou zpracovávány jeho osobní údaje, probíhá
v okamžiku jejich shromáždění od subjektu údajů, a to vyplněním osobního dotazníku
společnosti „FP.02.00.UT. Osobní dotazník“ v aktuální verzi.
2. Údaje subjektů, které jsou správci poskytnuty za účelem navázaní smluvního vztahu,
jsou uchovány ve společnosti pouze po dobu nezbytně nutnou.
a) v případě probíhajícího výběrového řízení na pracovní pozice po dobu trvání
výběrového řízení.
b) v případě vzniku pracovněprávního vztahu po dobu, která je správci uložena
zákonem
3. Osobní údaje musí 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
c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který
jsou zpracovány
d) přesné, v případě potřeby aktualizované, musí být přijata veškerá rozumná
opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které
se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny
e) uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu 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, nebo historického výzkumu, nebo pro statistické účely a za
předpokladu omezení uložení
f) zpracovány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně
jejich ochran pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před
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neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou nebo
poškozením
4. Správce odpovídá za dodržení bodu 3 a musí být schopen toto dodržení souladu doložit.
Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt
údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo svůj
souhlas kdykoli odvolat v případě, že zpracování údajů subjektu není uloženo správci
zákonem. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.
5. Zakazuje se zpracování osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém
původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo
členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem
jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu, není-li zpracování
nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení schopnosti
zaměstnance, či sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, pokud k tomuto
neudělil subjekt údajů výslovný souhlas.
6. V případě, kdy společnost poskytuje informace zpracovateli, je tato společnost povinna
informovat subjekt údajů o této skutečnosti, a to srozumitelnou a jazykově přijatelnou
formou a zajistit před takovým poskytnutím osobních údajů subjektu zpracovateli
informace o zpracovateli, rozsahu poskytovaných údajů a vyžádat si jeho souhlas se
zpracováním údajů subjektů.

4

Informovanost subjektu údajů od správce v okamžiku získání těchto
informací

1. Pokud se osobní údaje týkají subjektu údajů (zaměstnance), poskytne společnost
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 zpracování je nezbytné
pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů,
kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody
subjektů údajů, vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem
údajů dítě
d) případné příjemce, nebo kategorie těchto příjemců osobních údajů
2. Správce poskytne subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další informace,
jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:
a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá pro stanovení této doby
b) 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
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c) pokud je zpracování založeno na zákonném zpracování viz čl. 6 odst.1 písm a)
„zákonnost zpracování“ nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) „zpracování zvláštních kategorií
osobních údajů“ úředního věstníku EU 216/679, existence práva odvolat kdykoli
souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu
uděleném před jeho odvoláním
d) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
požadavkem, nebo požadavkem, který je nutný uvést do smlouvy, a zda má
subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků
neposkytnutí těchto údajů
f) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 úředního věstníku EU 216/679 a přinejmenším
v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i
významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů
3. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který
byly shromážděny, poskytne subjekt údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním
informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace.
4. Odstavec 1, 2 a 3 se nepoužijí, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té
míry, v níž je má.

5

Právo subjektů na přístup k osobním údajům, opravu, výmaz, omezení
zpracování, právo na vznesení námitky

1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají,
jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto
osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účely zpracování
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 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 a nebo vznést
námitku proti tomuto zpracování
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu
g) veškeré dostupné informace o zdrojích 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 úředního věstníku EU 216/679, a přinejmenším
v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i
významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů
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2. Správce poskytne na vyžádání subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů
v listinné nebo elektronické podobě.
3. Právem získat kopii dle odst. 5 bodu 2 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody
jiných osob.
4. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné
osobní údaje, které se ho týkají.
5. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní
údaje, které se daného subjektu 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 čl. 6 odst.1 písm. a)
„zákonnost zpracování“ nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) „zpracování zvláštních kategorií
osobních údajů“ úředního věstníku EU 216/679 zpracovány, a neexistuje žádný
další právní důvod zpracování
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 úředního
věstníku EU 216/679 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst.
2 úředního věstníku EU 216/679
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně
e) osobní údaje musí být zpracovány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu
Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
6. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 5 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.
7. Odstavce 5 a 6 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné.
a) pro výkon práva na svobodu projevu informace
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo
členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu
provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je
správce pověřen
c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2
písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 úředního věstníku EU 216/679
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
8. Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů
podle čl. 18 odst. 1 a 2 úředního věstníku EU 216/679

Tento dokument je majetkem společnosti Urban Transporte spol. s.r.o. Jeho rozšiřování bez předchozího souhlasu jednatele
společnosti je zakázáno. Tištěná verze tohoto dokumentu je NEŘÍZENÝM DOKUMENTEM - nepodléhá změnovému řízení!!! Řízený
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9. Subjekt údajů má právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 1,2 3, 4, 5 a 6 úředního
věstníku EU 216/679.

6

Postup podání žádosti a případné bezplatné obdržení přístupu k osobním
údajům a opravy nebo výmazy osobních údajů a pro uplatnění práva vznést
námitku

1. Subjekt údajů má právo na podání žádosti o přístupu, opravě, nebo výmazu osobních
údajů subjektu údajů a pro uplatnění práva vznést námitku na základě písemné žádosti
subjektu, a to ve formě listinné nebo elektronické.
2. V elektronické podobě zasílá subjekt žádost na e-mailovou adresu info@urbantransporte.cz nebo listinnou formou na adresu sídla společnosti: URBAN TRANSPORTE
spol. s r.o., Modřická 65, Moravany u Brna 664 48.
3. Správce údajů má povinnost reagovat na žádosti subjektu údajů bez zbytečného odkladu,
a to nejpozději do jednoho měsíce.
4. Správce využívá všech vhodných opatření k ověření identity subjektu údajů.

7

Vyhodnocování rizik spojených s ochranou údajů subjektů, zabezpečení
zpracování a posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

1. Společnost aktivně vyhodnocuje rizika spojená se zpracováním údajů subjektu. Tuto
skutečnost popisuje dokument společnosti QD.14.00.UT „Politika bezpečnosti“,
QD.15.00.UT „Analýza rizik a bezpečnostních opatření v rámci GDPR“ v platném znění
a QD.17.00.UT. „Informace o zpracování osobních údajů společnosti Urban Transporte
spol. s r.o..“
2. Společnost s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu,
kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro
práva a svobody fyzických osob, provedou správce a zpracovatel vhodná technická
opatření, aby zajistily úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

8

Odpovědnost správce (společnosti)

1. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě
pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zavede
správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že
zpracování je prováděno v souladu s nařízením úředního věstníku EU 216/679. Tato
opatření musí být revidována a aktualizována. Správce i zpracovatel spolupracuje
s dozorovým úřadem při plnění úkolů.

Tento dokument je majetkem společnosti Urban Transporte spol. s.r.o. Jeho rozšiřování bez předchozího souhlasu jednatele
společnosti je zakázáno. Tištěná verze tohoto dokumentu je NEŘÍZENÝM DOKUMENTEM - nepodléhá změnovému řízení!!! Řízený
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2. Společnost jedná v souladu se směrnicí GDPR v platném znění a ETICKÝM KODEXEM
KION GROUP CODE OF COMPLIANCE v aktuálním znění, kde se věnuje principu
ochrany dat kapitola 6.5. S touto směrnicí i kodexem jsou seznámeni všichni zaměstnanci
společnosti.
3. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude
mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto
porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
4. Oznámení subjektu údajů podle odstavce 3 se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto
podmínek:
a) správce zavedl náležitá technická opatření a organizační ochranná opatření a tato
opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení
osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro
kohokoli, kdo není oprávněn k nÍ mít přístup, jako je například šifrování.
b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody
subjektů údajů dle odstavce 3, se již pravděpodobně neobjeví
c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí, v takovém případě musí být subjekt údajů
informován stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo
podobného opatření
5. Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě
neoznámil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení
bude mít za následek vysoké riziko, aby tak učinil.

9

Poskytnutí osobních údajů správcem zpracovateli

1. Pokud má být zpracování provedeno pro správce, využije správce pouze ty zpracovatele,
kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních
opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky úředního věstníku EU 216/679.
2. Společnost nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího
písemného povolení subjektu údajů. V případě obecného písemného povolení
zpracovatel správce informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí
dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči
těmto změnám námitky.
3. Zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem podle práva Unie
nebo členského státu, které zavazují zpracovatele vůči správci, a v nichž je stanoven
předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování , typ osobních údajů a
kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce. Tato smlouva nebo jiný právní akt
zejména stanoví, že zpracovatel:
a) zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně
v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodních organizací,
pokud mu toto zpracovávání neukládají právo Unie nebo členského státu, které se
Tento dokument je majetkem společnosti Urban Transporte spol. s.r.o. Jeho rozšiřování bez předchozího souhlasu jednatele
společnosti je zakázáno. Tištěná verze tohoto dokumentu je NEŘÍZENÝM DOKUMENTEM - nepodléhá změnovému řízení!!! Řízený
výtisk tohoto dokumentu je v platné verzi k nahlédnutí v elektronické síti společnosti.
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na správce vztahuje, v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto
právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto
informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu
zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje, zavázaly
k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti
přijme všechna opatření podle čl. 32 úředního věstníku EU 216/679
dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odst. 2 a 4
zohledňuje povahu zpracování, je správci nápomocen prostřednictvím vhodných
technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy
povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovený v kapitole 5
je správci nápomocen při zajišťování zabezpečení osobních údajů a konzultaci
s dozorovým úřadem při vyhodnocování možných rizik
v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí
správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže
existující kopie, pokud právo unie nebo členského státu nepožaduje uložení
daných osobních údajů.
poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny
povinnosti stanovené v tomto článku a umožnili audity, včetně inspekcí, prováděné
správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům
přispěje.

4. Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem správce provedl určité
činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy
nebo jiného právního aktu podle práva Unie nebo členského státu stejné povinnosti na
ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve smlouvě nebo jiném právním aktu mezi správcem a
zpracovatelem podle odst. 3, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk. Neplní-li
uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá správci za
plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně prvotní zpracovatel.
5. Jedním z prvků, jimiž lze doložit dostatečné záruky podle odstavců 1 a 4 tohoto článku je,
že zpracovatel dodržuje schválený kodex.
6. Smlouva nebo jiný právní akt podle odst. 3 a 4 musí být vyhotoveny písemně, v to počítaje
i elektronickou formou.
7. Zpracovatel a jakákoliv osoba, která jedná z pověření správce nebo zpracovatele a má
přístup k osobním údajům, může tyto osobní údaje zpracovávat pouze na pokyn správce,
ledaže jí jejich zpracování ukládá právo Unie nebo členského státu.

10 Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů
1. Každý správce a jeho případný zástupce vede záznamy o činnostech zpracování, za
něž odpovídá. Tato informace obsahuje všechny tyto informace:
a) jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce
a pověřence pro ochranu osobních údajů
Tento dokument je majetkem společnosti Urban Transporte spol. s.r.o. Jeho rozšiřování bez předchozího souhlasu jednatele
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b) účely zpracování
c) popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů
d) kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně
příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích
e) informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodních
organizací, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a doložení
vhodných záruk
f) je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů
g) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opaření
2. Každý zpracovatel a jeho případný zástupce vede záznamy o všech kategoriích činností
zpracování prováděných pro správce, jež obsahují
a) jméno a kontaktní údaje zpracovatele nebo zpracovatelů a každého správce, pro
něhož zpracovatel jedná, a případného zástupce správce nebo zpracovatele a
pověřence pro ochranu osobních údajů
b) kategorie zpracování prováděného pro každého ze správců
c) informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodních
organizací, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace a
doložení vhodných záruk
d) je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření
3. Záznamy podle odst. 1 a 2 se vyhotovují písemně, v to počítaje i elektronickou formu.
4. Správce, zpracovatel nebo přímý zástupce správce nebo zpracovatele poskytne záznamy
na požádání dozorového úřadu.
5. Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se použijí pro podnik nebo organizaci
zaměstnávající méně než 250 osob, ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně
představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo
zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů, nebo osobních údajů týkajících se
rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

11 Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému
úřadu
1. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu, a pokud
možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí příslušnému dozorovému
úřadu, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko práva a
svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin,
musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.
2. Jakmile zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, odhlásí jej bez
zbytečného odkladu správci osobních údajů.
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3. Ohlášení musí obsahovat body a) až d) uvedené v čl. 33 odst. 3 úředního věstníku EU
216/679.
4. Není-li možné poskytnout všechny informace současně, mohou být poskytnuty postupně
bez dalšího zbytečného odkladu.
5. Správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů a opatření.

12 Oznamování případů porušení a zabezpečení osobních údajů subjektu
údajů
1. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít
za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto
porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.
2. V oznámení určenému subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku se za použití
jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení
osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace uvedené ve článku 33 odst.
3 písm. b), c) a d) úředního věstníku EU 216/679.
3. Oznámení subjektu údajů uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli
z těchto podmínek.
a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná patření a tato opatření
byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů,
zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není
oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování
b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody
subjektů údajů podle odstavce 1 se již pravděpodobně neprojeví
c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů
informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo
podobného opatření.
4. Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení ještě neoznámil, může
dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za
následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout, že je splněná
některá z podmínek uvedených v odstavci 3.

Tento dokument je majetkem společnosti Urban Transporte spol. s.r.o. Jeho rozšiřování bez předchozího souhlasu jednatele
společnosti je zakázáno. Tištěná verze tohoto dokumentu je NEŘÍZENÝM DOKUMENTEM - nepodléhá změnovému řízení!!! Řízený
výtisk tohoto dokumentu je v platné verzi k nahlédnutí v elektronické síti společnosti.
13

