
pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační
opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, k jejích neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré
subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu
soukromía jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních
údajů,

lX. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce čiv
příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích
jak ze závazkového vztahu, ták i z příslušných právních předpisů.

X. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s uýjimkou zákonem stanovených případů,
kdy zpracováníosobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhJasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
. . subjekt údajů udělíl souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
. . zpracování je nezbytné pro splněnísmlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo
pro provedení opatření příjatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
. . zpracováníje nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
. . zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné
fyzické osoby,
. . zpracováníje nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kten/m je pověřen správce,
. . zpracováníje nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany,
kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů,

Xl. Práva subjektů údajů
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na
přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
. účelu zpracování,
. kategoríi dotčených osobních údajů,
r příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
. veškeré dostupné informace o zdrojiosobních údajů,
r pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování,

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účeljejich
zpracování, může:
r požádat správce o vysvětlení.
. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy! doplnění nebo vymazání osobních údajů.
. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně
závadný stav.
. Nevyhoví,-lisprávce žádostisubjektu ridajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se
přímo na dozorouý úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.


