
 

 INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A NAKLÁDÁNÍ S NIMI  
V RÁMCI ORGANIZACE Systém NET Karlovy Vary, s.r.o. 
  
V souladu s čl. 13 a 14 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpravováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a Zákona 101/2000 Sb. stanovujeme:  
 
Společnost Systém NET Karlovy Vary, s.r.o., Krokova 31, Karlovy Vary (dále jen „společnost“) jako správce osobních údajů 
zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.  
 
Zpracováváme:  
a) osobní údaje zaměstnanců (dále jen „osoba“),  
b) osobní údaje obchodních partnerů (dále jen „subjekt“).  
 
Většinu údajů zpracováváme na základě zákonných požadavků v souladu s čl. 6 Zákonnost zpracování výše uvedeného 
Nařízení. Na takové zpracování se tedy nevztahuje povinnost získání souhlasu daného subjektu. Pokud jsou však některé 
sdělené údaje zpracovány mimo zákonné povinnosti, je potřeba na tyto informace vyžádat si souhlas se zpracováním těchto 
údajů od osob, které takový údaj poskytují.  
 
V souladu s čl. 5 Zásady zpracování a čl. 6 Zákonnost zpracování výše uvedeného Nařízení, společnost respektuje při všech 
zpracováních osobních údajů práva osob nebo subjektů, která jim zaručují zákony, zejména právo na to vědět, být 
informován, právo na zapomenutí, doby zpracování, doby uchování poskytnutých informací, atd. 
  
Společnost neposkytuje získané informace dané osoby nebo subjektu třetí osobě bez souhlasu. Pouze za předpokladu, že 
existuje oprávněný zájem (zákonný) takovou informaci poskytnout. Takovým oprávněným zájmem jsou např. informace 
registrací u zdravotních pojišťoven, ČSSZ, pojišťoven obecně, orgánům státní správy a policie, organizacím provádějící 
školení odborností, v důsledku závodní preventivní péče. Dále pak oprávněný zájem pro dodržení závazků obchodních 
zakázek společnosti.  
 
Každá dotčená osoba nebo subjekt má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.  
Tuto námitku doručí jakákoli osoba v souladu s Hlava XIV. Doručování Zákoníku práce 262/2006 Sb.,  
ve znění pozdějších změn a nařízení. Subjekt doručí námitku na jakoukoli adresu společnosti uvedenou níže v kontaktech 
společnosti. Jakákoli níže uvedená námitka bude opatřena úředně ověřeným podpisem. V případě osobního předání v 
kanceláři společnosti bude osoba vyzvána k předložení dokladu totožnosti a zástupce subjektu předloží ověřenou plnou moc 
k danému úkonu  
a bude vyzvána k prokázání totožnosti.  
Námitky se týkají:  

Přístupu k osobním údajům  

Opravy osobních údajů  

Výmaz osobních údajů  
Omezení zpracování osobních údajů  

Vznesení námitky  

Přenositelnost údajů  
 
Na vznesené námitky bude doručena osobě nebo subjektu odpověď do 30 dnů nejpozději však do 60 dnů od doručení 
námitky. Doručením se rozumí osobní převzetí zásilky zástupcem společnosti nebo doručením do datové schránky.  
a) zástupce společnosti Jan Růžička, e-mail: podpora@e-snet.cz, tel: 353235202  
Kontakt společnosti: Systém NET Karlovy Vary s.r.o., Dolní 98, Všeborovice (doporučeně do vlastních rukou bez omezení 
doby uložení)  
Datová schránka: 2h22vx  
Osobní předání písemnosti: Systém NET Karlovy Vary s.r.o., Dolní 98, Všeborovice  
b) společnost není povinna mít pověřence pro ochranu osobních údajů  
 
Za Systém NET Karlovy Vary, s.r.o. zpracoval Jan Růžička – zástupce společnosti v GDPR  
Dne 25.05.2018 


