
Základní představení pravidel a ochrany Vašich osobních údajů 
  
Vážení obchodní partneři, 
dne 25. 5. 2018 vstupuje v účinnost Nařízení (EU) 2016/679 GDPR, které přináší jasnější 
pravidla pro zpracování údajů fyzických osob. Věříme, že toto nařízení má sloužit především 
k ochraně nás spoluobčanů a našeho soukromí. 
Abychom dostáli GDPR, sepsali jsme tato pravidla, která dodržujeme a očekáváme jejich 
dodržování i od našich obchodních partnerů. 
Jak Vaše údaje a data chráníme 
V rámci našich možností se snažíme o maximalizaci ochrany vašich osobních údajů. Jako 
hlavní faktory vnímáme lidské, právní a technologické , které jsou popsány níže. 
Lidská ochrana 
Jsme tým profesionálních konzultantů a projektových manažerů, kteří si plně uvědomují 
možné důsledky úniku informací a důvěrnost je pro nás naprostou samozřejmostí. Všichni 
sbíráme, zpracováváme a ukládáme data pouze v minimální potřebné míře pro plnění našich 
úkolů a s maximální obezřetností. Veškeré incidenty související s ochranou osobních údajů 
jsou hlášeny odpovědné osobě, která je řeší s příslušnou autoritou. 
Odpovědná osoba pro GDPR za Vladimír Michálek ICO: 04231058  je Vladimír Michálek, 
 vladimir@michalekit.cz , 773 001 730. 
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek k plnění Vašich práv se prosím neváhejte na 
odpovědnou osobu obrátit. 
Technologická ochrana 
V dnešní době je výrazným rizikem pro data jakéhokoliv charakteru technologie a její 
zneužití. V rámci technologické ochrany využíváme na všech zařízeních zaheslovány, firewall, 
antivirus a další standardní nástroje ochrany dat. Zařízení nenecháváme nikdy bez dozoru 
mimo uzamčené prostory. Jako úložiště Vašich dat používáme nástroje od společnosti 
Google a Amazon, které také uznávají GDPR a jsou na ně technologicky a právně připravení. 
Vaše osobní údaje žádným způsobem automaticky nezpracováváme. 
Právní ochrana 
S našimi zákazníky i dodavateli máme podepsanou mlčenlivost a ujednání o ochraně 
důvěrných informací. Za důvěrné považujeme především údaje fyzických osob. Právní 
ujednání ve všech případech pamatují na náhradu způsobené škody včetně smluvních sankcí. 
  
Jaká jsou Vaše práva 
GDPR jasně specifikuje Vaše práva, kterých se můžete domoci u odpovědné osoby uvedené 
výše. Níže uvádíme ty nejdůležitější. 
Právo na výmaz (zapomenutí) 



Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní 
povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro 
ochranu veřejných zájmů. 
Právo na přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) 
Pokud o to požádáte, může Vám být poskytnut přístup k osobním údajům, které o Vás 
zpracováváme. Bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s 
výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak 
případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob. 
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 
Můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby 
nedošlo k poškození Vašich zájmů. 
Právo na přenesení osobních údajů 
Pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám 
Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém 
formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně. 
Právo aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu 
Zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu. 
 


