Prohlášení o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 12 nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) Vám níže
podáváme informace o zpracování osobních údajů v rámci naší společnosti, a to včetně práv, která
Vám náleží.

Správce osobních údajů
Společnost Accredio, a.s. IČ:27095843, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8973, telefon:
+420 257 532 567, fax: +420 257 531 235, e-mail: accredio@accredio.cz.

Účel zpracování osobních údajů
Zpracováváme osobní údaje našich klientů resp. potenciálních klientů za účelem:
-

uzavření a plnění smlouvy, na základě které poskytuje společnost klientovi služby (např.
smlouva o obhospodařování majetku),

-

plnění právních povinností, která jsou nám uloženy právními předpisy (např. zákon
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu., zákon č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Dále zpracováváme osobní údaje našich zaměstnanců (resp. potenciálních zaměstnanců), a to za
účelem:
-

uzavření a plnění pracovní smluv,

-

plnění zákonných povinností – pro účely výpočtu a výplaty mzdy, úhrady zdravotního
a důchodového pojištění atd.,

-

konání výběrových řízení na volná pracovní místa.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů
-

Identifikační údaje, kterými se rozumí jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození,
adresa trvalého bydliště, kopie dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas), obchodní
firma, místo podnikání, IČ, DIČ

-

Kontaktní údaje, kterými jsou zejména adresa trvalého pobytu nebo jiná kontaktní adresa,
telefonní číslo, e-mailová adresa

-

Údaje související s obhospodařováním majetku klientů

Zpracováváme osobní údaje i bez souhlasu?
Osobní údaje našich klientů jsme oprávněni zpracovávat i bez jejich souhlasu, a to z titulu:
-

uzavření a plnění smlouvy,

-

splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Stejně tak můžeme bez souhlasu zpracovávat osobní údaje našich zaměstnanců (resp.
potenciálních zaměstnanců), a to z titulu:
-

plnění zákonných povinností – např. pro účely důchodového a sociálního pojištění; po
skončení pracovního poměru může zaměstnavatel zpracovávat osobní údaje pouze
v omezeném rozsahu. Obdobně mohou být uchovávány údaje, které potřebuje
zaměstnavatel pro případný soudní spor, který vede se zaměstnancem (např.
o neplatnosti rozvázání pracovního poměru, nedoplatek mzdy apod.),

-

konání výběrových řízení na volná pracovní místa.

Zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány zaměstnanci naší společnosti., jejichž náplň práce zahrnuje
činnosti

vyžadující

zpracování

osobních

údajů.

Zaměstnanci

jsou

vázáni

mlčenlivostí

a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně
i automatizovaně pomocí prostředků výpočetní techniky.

Předávání osobních údajů
Pro zajištění některých zpracovatelských operací využíváme služeb zpracovatelů, kteří se na dané
zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jedná se o poskytovatele účetní agendy, kurýrní
služby a provozovatele technologií, které pro naše služby využíváme. Dále jsou Vaše osobní údaje
předávány bankám, u kterých jsou vedeny Vaše účty.

Jako reprezentace společnosti Accredio Swiss AG předává společnost Accredio, a.s. osobní údaje
společnosti ve Švýcarsku, která se stará o archivaci dat společnosti Accredio Swiss AG.

V případě potřeby můžeme osobní údaje poskytnout orgánům dohledu (České národní bance),
orgánům činným v trestním řízení nebo jiným správním orgánům, je-li to nutné ke splnění
povinností stanovených právními předpisy.

Zabezpečení Vašich osobních údajů
Používáme taková technická, organizační a bezpečnostní opatření, která mají zajistit, aby nedošlo
k neoprávněnému přístupu k osobním údajům klientů nebo k neoprávněným zásahům do nich.
Uvedená opatření pravidelně kontrolujeme a zlepšujeme s ohledem na aktuální stav. Přístup
k osobním údajům v elektronické podobě je chráněn heslem. Osobní údaje zpracováváme
v kancelářské budově, která je fyzicky střežena 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Doba zpracování
Osobní údaje klientů zpracováváme po celou dobu platnosti smlouvy a dále po dobu, po kterou
jsme povinni osobní údaje uchovávat podle právních předpisů.

Osobní údaje zaměstnanců po skončení pracovního poměru můžeme uchovávat po dobu,
po kterou trvá jeho povinnost uchovávat osobní údaje, nebo po dobu nezbytnou k vypořádání
vzájemných práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance.

Osobní údaje neúspěšných uchazečů o zaměstnání v naší společnosti, musí být po skončení
výběrového řízení zlikvidovány. V případě, že by zaměstnavatel měl zájem uchovávat osobní údaje
neúspěšných uchazečů, např. v databázi vhodných uchazečů, musí k tomu mít výslovný souhlas
uchazeče v písemné podobě.

Poučení o právech
V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na Vaši žádost o právu na přístup k osobním údajům
a k informacím o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci osobních údajů
a plánované době zpracování osobních údajů. Máte také právo na opravu nepřesných osobních
údajů a doplnění neúplných osobních údajů.

Stejně tak máte právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), a to v těchto případech:
-

pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly zpracovány,

-

pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné
převažující oprávněné důvody pro jejich další zpracování,

-

pokud zpracování Vašich osobních údajů bylo protiprávní,

-

pokud jste odvolali souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány.

Dále máte právo na omezení zpracování osobních údajů, a to:
-

pokud máte za to, že námi zpracovávané osobní údaje nejsou přesné, a to na dobu
potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,

-

pokud je zpracování osobních údajů protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte
místo toho o omezení jejich použití,

-

pokud již naše společnost nepotřebuje osobní údaje pro příslušné účely zpracování, ale
požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

-

pokud jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody
správce převažují nad oprávněnými důvody klienta.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, máte
právo tyto Vaše osobní údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali jinému správci.

Zároveň máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte,
že došlo k porušení právních předpisů.

Tento dokument nabývá platnosti dne 25. 5. 2018

