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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ 
 

1 Úvodní ustanovení 

Tento dokument je vypracován podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů (dále též jen „nařízení“) a zák. č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů (dále též jen „zákon“). 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnutí informací o zpracování 

osobních údajů. 

2 Informace poskytované v případě, že osobní 

údaje jsou získány od subjektu údajů 

2.1 Základní informace 

2.1.1 Totožnost a kontaktní údaje správce –čl. § 13 odst. 1 písm. 

a) nařízení 

Správcem osobních údajů je obchodní společnost UNEKO spol. 

s r.o., sídlem Loučky 333, 793 16 Zátor, IČO: 189 53 565. 

2.1.2 Kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu 

osobních údajů – čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení 

Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

2.1.3 Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro 

zpracování – čl. 13 odst. 1 písm. c) nařízení 

Správce zpracovává osobní údaje pro účely splnění povinností, 

které se na správce vztahují, nebo smlouvy, a rovněž pro účely 

vedení evidence současných, bývalých, příp. možných budoucích 

partnerů (dodavatelů, odběratelů apod.). 

V případě, že je subjekt údajů zaměstnancem správce, bývalým 

zaměstnancem správce, nebo zájemcem o zaměstnání u správce, 

zpracovává správce jako zaměstnavatel osobní údaje pro účely 

splnění povinností, které se na správce vztahují, a rovněž pro účely 

vedení evidence současných zaměstnanců, bývalých zaměstnanců 

a zájemců o zaměstnání. 

Právní základ pro zpracování osobních údajů správcem je dán na 
základě jednoho nebo více z následujících kritérií: 

a) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, kdy subjekt údajů udělil 

souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či 

více konkrétních účelů; 

b) podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, kdy zpracování je 

nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 

subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před 

uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; 

c) podle čl.  6 odst. 1 písm. c) nařízení, kdy zpracování je 

nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje. 

2.1.4 Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany – čl. 13 odst. 1 

písm. d) nařízení 

Správce nezpracovává osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. f) 

nařízení. 

2.1.5 Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů – čl. 13 

odst. 1 písm. e) nařízení 

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, kterým je správce povinen 

poskytnout osobní údaje pro splnění svých povinností, zejm. 

orgány veřejné moci apod. 

2.1.6 Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci – čl. 13 odst. 1 písm. f) nařízení 

Správce nemá v úmyslu osobní údaje předat do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci. 

2.1.7 Doba uložení osobních údajů – čl. 13 odst. 2 písm. a) 

nařízení 

Správce uchovává osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 

pouze po nezbytně nutnou dobu, příp. po dobu trvání uděleného 

souhlasu, maximálně však po dobu 10 let. 

Správce uchovává osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) 

nařízení pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy po dobu trvání 

jeho povinností vůči subjektům, kterým je správce povinen 

poskytnout osobní údaje pro splnění svých povinností. 

2.2 Práva subjektu údajů – čl. 13 odst. 2 písm. b) nařízení 

2.2.1 Právo na přístup – čl. 15 nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 15 nařízení právo 

na přístup k osobním údajům, tedy 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 informacím podle čl. 15 odst. 1 

nařízení. 

2.2.2 Právo na opravu – čl. 16 nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 16 nařízení právo 

na opravu osobních údajů, tedy právo má právo na to, aby správce 

bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se 

ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů 

právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím 

dodatečného prohlášení. 

2.2.3 Právo na výmaz – čl. 17 nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 17 nařízení právo 

na výmaz osobních údajů, tedy má právo na to, aby správce bez 

zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného 

subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez 

zbytečného odkladu vymazat. 

2.2.4 Právo na omezení zpracování – čl. 18 nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 18 nařízení právo 

na omezení zpracování, tedy má právo na to, aby správce omezil 

zpracování. 

2.2.5 Právo vznést námitku – čl. 21 nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 21 nařízení právo 

vznést námitku, tedy má právo na to, aby kdykoli vznesl námitku 

proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 

6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení, včetně profilování založeného 

na těchto ustanoveních. 

2.2.6 Právo na přenositelnost – čl. 20 nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení právo 

na přenositelnost údajů, tedy má právo získat osobní údaje, které 

se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně 

používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto 

údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní 

údaje poskytnuty, bránil. 
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2.3 Další ustanovení 

2.3.1 Právo odvolat souhlas – čl. 13 odst. 2 písm. c) nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 7 odst. 3 nařízení 

právo odvolat souhlas, tedy má právo kdykoli odvolat souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost 

zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

2.3.2 Právo podat stížnost – čl. 13 odst. 2 písm. d) nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 77 nařízení právo 

podat stížnost, tedy má právo, aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné 

prostředky správní nebo soudní ochrany, podat stížnost u 

některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého 

obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde 

došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že 

zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení. 

2.3.3 Skutečnosti o poskytnutí osobních údajů – čl. 13 odst. 2 

písm. e) nařízení 

Poskytnutí osobních údajů není zákonným či smluvním 

požadavkem, ale je požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy. 

Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. 

V takovém případě ale správce není schopen plnit vůči subjektu 

údajů své závazky, a tedy není ani schopen platně uzavřít se 

subjektem jakoukoliv smlouvu. 

2.3.4 Skutečnosti o automatizovaném rozhodování – čl. 13 odst. 

2 písm. f) nařízení 

U správce nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně 

profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení. 

2.3.5 Zpracování pro jiný účel – čl. 14 odst. 4 nařízení 

Správce nehodlá osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než 

pro který byly získány. 

2.3.6 Oznamovací povinnost správce – čl. 19 nařízení 

Správce má za podmínek čl. 19 nařízení povinnost oznámit 

jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, 

veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení 

zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18, s 

výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje 

nepřiměřené úsilí. Subjekt údajů má právo být správcem 

informován o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje. 

2.3.7 Porušení zabezpečení osobních údajů – čl. 34 nařízení 

Správce má za podmínek uvedených v čl. 34, tedy pokud je 

pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních 

údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody 

fyzických osob, oznámit toto porušení bez zbytečného odkladu 

subjektu údajů. 

3 Informace poskytované v případě, že osobní 

údaje nebyly získány od subjektu údajů 

3.1 Základní informace 

3.1.1 Totožnost a kontaktní údaje správce – čl. § 14 odst. 1 písm. 

a) nařízení 

Správcem osobních údajů je obchodní společnost UNEKO spol. 

s r.o., sídlem Loučky 333, 793 16 Zátor, IČO: 189 53 565. 

3.1.2 Kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu 

osobních údajů – čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení 

Správce nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu 

osobních údajů. 

3.1.3 Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro 

zpracování – čl. 14 odst. 1 písm. c) nařízení 

Správce zpracovává osobní údaje pro účely splnění povinností, 

které se na správce vztahují, z důvodu existence pracovního 

poměru zaměstnance, který je v osobním vztahu k subjektů údajů 

(zejm. manžel, dítě), ke správci. 

Právní základ pro zpracování osobních údajů správcem je dán na 

základě čl.  6 odst. 1 písm. c) nařízení, kdy zpracování je nezbytné 

pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 

3.2 Kategorie dotčených údajů – čl. 14 odst. 1 písm. d) nařízení 

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů podle čl. 
6 odst. 1 písm. c) nařízení: 

a) Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo; 

b) Údaje o narození – datum narození, místo narození, rodné 

příjmení; 

c) Údaje o osobě – věk, pohlaví, osobní stav; 

d) Další údaje – zaměstnavatel subjektu údajů. 

3.3 Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů – čl. 14 

odst. 1 písm. e) nařízení 

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, kterým je správce povinen 

poskytnout osobní údaje pro splnění svých povinností, zejm. 

orgány veřejné moci apod. 

3.4 Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci – čl. 14 odst. 1 písm. f) nařízení 

Správce nemá v úmyslu osobní údaje předat do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci. 

3.5 Doba uložení osobních údajů – čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení 

Správce uchovává osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení 

pouze po nezbytně nutnou dobu, tedy po dobu trvání jeho 

povinností vůči subjektům, kterým je správce povinen poskytnout 

osobní údaje pro splnění svých povinností. 

3.6 Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany – čl. 14 odst. 2 

písm. b) nařízení 

Zpracování osobních údajů správcem není založeno na čl. 6 odst. 

1 písm. f) nařízení. 

4 Práva subjektu údajů – čl. 14 odst. 2 písm. c) 

nařízení 

4.1 Právo na přístup – čl. 15 nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 15 nařízení právo 

na přístup k osobním údajům, tedy 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 informacím podle čl. 15 odst. 1 

nařízení. 

4.2 Právo na opravu – čl. 16 nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 16 nařízení právo 

na opravu osobních údajů, tedy právo má právo na to, aby správce 

bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se 

ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů 

právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím 

dodatečného prohlášení. 

4.3 Právo na výmaz – čl. 17 nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 17 nařízení právo 

na výmaz osobních údajů, tedy má právo na to, aby správce bez 

zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného 

subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez 

zbytečného odkladu vymazat. 

4.4 Právo na omezení zpracování – čl. 18 nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 18 nařízení právo 

na omezení zpracování, tedy má právo na to, aby správce omezil 

zpracování. 
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4.4.1 Právo vznést námitku – čl. 21 nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 21 nařízení právo 

vznést námitku, tedy má právo na to, aby kdykoli vznesl námitku 

proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 

6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení, včetně profilování založeného 

na těchto ustanoveních. 

4.4.2 Právo na přenositelnost – v čl. 20 nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení právo 

na přenositelnost údajů, tedy má právo získat osobní údaje, které 

se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně 

používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto 

údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní 

údaje poskytnuty, bránil. 

4.5 Další ustanovení 

4.5.1 Právo odvolat souhlas – čl. 14 odst. 2 písm. d) nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 7 odst. 3 nařízení 

právo odvolat souhlas, tedy má právo kdykoli odvolat souhlas se 

zpracováním svých osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost 

zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

4.5.2 Právo podat stížnost – čl. 14 odst. 2 písm. e) nařízení 

Subjekt údajů má za podmínek uvedených v čl. 77 nařízení právo 

podat stížnost, tedy má právo, aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné 

prostředky správní nebo soudní ochrany, podat stížnost u 

některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého 

obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde 

došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že 

zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení. 

4.5.3 Zdroj osobních údajů – čl. 14 odst. 2 písm. f) nařízení 

Osobní údaje subjektu údajů nepocházejí z veřejně dostupných 

zdrojů, ale byly poskytnuty správci jeho zaměstnancem, který je 

v osobním vztahu k subjektu údajů, pro účely splnění povinností 

správce, které se na něj vztahují. 

4.5.4 Skutečnosti o automatizovaném rozhodování – čl. 14 odst. 

2 písm. g) nařízení 

U správce nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně 

profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení. 

4.5.5 Zpracování pro jiný účel – čl. 14 odst. 4 nařízení 

Správce nehodlá osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než 

pro který byly získány. 

4.5.6 Oznamovací povinnost správce – čl. 19 nařízení 

Správce má za podmínek čl. 19 nařízení povinnost oznámit 

jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, 

veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení 

zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18, s 

výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje 

nepřiměřené úsilí. Subjekt údajů má právo být správcem 

informován o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje. 

4.5.7 Porušení zabezpečení osobních údajů – čl. 34 nařízení 

Správce má za podmínek uvedených v čl. 34, tedy pokud je 

pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních 

údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody 

fyzických osob, oznámit toto porušení bez zbytečného odkladu 

subjektu údajů. 

V Zátoru dne 16.08.2019 

UNEKO spol. s r.o. 


