MM Paliva s.r.o, IČO: 29065071, Směrnice O ochraně osobních údajů (GDPR)
Název: O ochraně osobních údajů
Legislativa: Zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, evropská právní úprava Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Platnost: od 25.5.2018
Odpovědná osoba: Ing. Ladislav Matějka (Správce)
Společnost s ohledem na jí ukládané povinnosti, a to jak českou právní úpravou (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů), tak i evropskou právní úpravou (nařízení EP a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů) přijímá
pravidla této směrnice.

Účel směrnice: Zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob
Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Osobními údaji jsou veškeré informace o fyzické osobě, na jejichž základě je možné tuto osobu identifikovat: jméno, příjmení,
titul, doručovací adresa, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního spojení, IČO, popř. DIČ, údaj o funkci v právnické
osobě, atd.
Osobní údaje jsou získávány od obchodních partnerů a zaměstnanců.
Ke zpracování osobních údajů bude docházet pouze u společnosti, osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro plnění smluvních povinností, dále archivačních, účetních a daňových povinností.
Pokud by byly použity osobní údaje i nad rámec výše uvedených důvodů, pak k tomu musí společnost mít souhlas konkrétní
osoby. Společnost nebude zpracovávat více osobních údajů, než je nezbytně nutné. Při zpracování osobních údajů se bude dbát
na zachování jejich ochrany.

Zabezpečení osobních údajů:
Společnost musí realizovat nezbytná technická opatření k zajištění ochrany osobních údajů, týká se zaměstnanců i obchodních
partnerů.
Listinné dokumenty
Listinné dokumenty nesmí být ponechány v neuzamčené místnosti, pokud z ní odchází ten, kdo s nimi pracuje.
Elektronické dokumenty
K údajům uloženým v počítači může mít na základě správně zvoleného hesla přístup vždy jen osoba pověřená s danými údaji
pracovat.

Zásady nakládání s osobními údaji:
Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze z důvodu naplnění smluvních povinností, zákonných archivačních, účetních a
daňových povinností.
Osobní údaje musí být zpracovány přiměřeně s ohledem na účel jejich zpracování.
Zaměstnanci společnosti budou s ohledem na práva subjektu ověřovat aktuálnost a správnost osobních údajů.
Zaměstnanci společnosti musí zajistit, aby byly všechny osobní údaje zpracovávány s důrazem na zachování jejich ochrany.
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Zaměstnanec společnosti:
Přichází do styku s osobou, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. Kromě získávání osobních údajů, musí ověřovat jejich
správnost. V souladu s uzavřenými smlouvami vystavuje daňové doklady, kontroluje úhradu sjednané ceny, s osobními údaji
pracuje za účelem splnění účetních, daňových a smluvních povinností společnosti.
Zaměstnanec společnosti je povinen při každé změně svých osobních údajů tuto změnu nahlásit společnosti. Osobní údaje
obsahují: jméno, příjmení, datum narození , rodné číslo, bydliště, bankovní spojení, zdravotní údaje, zdravotní pojišťovna,
držení řidičského průkazu, daňově uplatnitelné odpočty, slevy a další údaje, které jsou nutné pro účely plnění dalších
povinností zaměstnavatele.
Zaměstnanec společnosti bere na vědomí, že společnost zpracovává jeho osobní údaje pro sociální, účetní a daňové účely.
Společnost je povinna vymazat osobní údaje zaměstnance po uplynutí 10 let od ukončení kalendářního roku, kdy byl
zaměstnanec ve smluvním vztahu.
Společnost nezpracovává osobní údaje zaměstnance z titulu jeho souhlasu, ale z důvodu plnění zákonných povinností.
Zaměstnanec má právo obrátit se na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, a to ve všech problémech, které se
týkají zpracování jeho osobních údajů.

Externí zpracovatel – personální a účetní agenda:
Externí zpracovatel zajišťuje plnění účetní a personální agendy společnosti (dle platné smlouvy). Externí zpracovatel plní
všechny povinnosti, které se týkají ochrany osobních údajů, v rozsahu stejném jako zaměstnanec společnosti.

Obchodní partneři:
Společnost informuje obchodní partnery o tom, že o nich zpracovává osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
sídlo. IČO, DIČ, zápis do OR, bankovní spojení, údaje pro plnění smlouvy, atd.)
Zpracování osobních údajů obchodních partnerů je nutné pro plnění smluvních závazků společnosti.
Obchodní partner je povinen sdělovat společnosti změny svých údajů.
Společnost je povinna vymazat osobní údaje obchodního partnera po uplynutí 10 let od ukončení kalendářního roku, kdy byl
s obchodním partnerem ukončen smluvní vztah.
Obchodní partner má právo obrátit se na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, a to ve všech problémech,
které se týkají zpracování jeho osobních údajů.

Práva zaměstnanců a obchodních partnerů:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů,
právo na opravu a doplnění osobních údajů,
právo na vymazání osobních údajů,
přenositelnost.

Každý subjekt, který chce uplatnit svá práva, se obrátí se svou žádostí na Správce:
E-mail: info@mmpaliva.cz
Adresa: MM Paliva s.r.o., Pod lesem 2018, 356 01 Královské Poříčí
Správce kontroluje dodržování směrnice.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Udělujete tímto souhlas společnosti MM Paliva s.r.o., se sídlem Pod lesem 208, Královské Poříčí, IČ: 29065071, zapsané v OR:
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 23113, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, aby zpracovávala tyto osobní
údaje:
-

Jméno a příjmení
Název společnosti
e-mail
telefonní číslo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem obchodního vztahu. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po
dobu 10 let.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu nebo
dopisu na adresu společnosti (info@mmpaliva.cz).
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů,
právo na opravu a doplnění osobních údajů,
právo na vymazání osobních údajů,
přenositelnost.
V případě pochybností o dodržování povinností, které souvisí se zpracováním osobních údajů, se můžete obrátit na nás nebo na
Úřad pro ochranu osobních údajů.

V……………………………………… dne 25.5.2018
Jméno a příjmení: …………………………………………..
Podpis: ……………………………………………………………
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