
 

Směrnice firmy ST HP, s.r.o. 
 

 
Ochrana a zpracování osobních údajů ( GDPR ) 

 

1. Úvod 

Tato směrnice je věnována tématu ochrany osobních údajů v návaznosti na platnost obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů fyzických osob neboli GDPR ( General Data  Protection Regulation ). 

Nařízení GDPR o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování v elektronické podobě, papírové podobě, 

hlasové podobě pro účely personální, obchodní, účetní, daňové,  ev. právní. 

Přístupy k osobním údajům jsou řízené a založené na právech jednotlivých zaměstnanců tak, jak je nezbytně nutné 

pro jejich práci. 

 

2.  Kategorie a rozsah zpracování osobních dat: 

S ohledem na ochranu osobních dat omezujeme zpracování osobních dat na údaje , které jsou přiměřené a 

relevantní pro příslušný účel. Jde především o osobní údaje zaměstnanců  a  osobní údaje pro identifikaci a 

komunikaci s dodavateli a odběrateli, které jsou potřebné pro naši obchodní činnost v souladu s příslušnými 

zákonními ustanoveními.  

 

3. Kategorie osobních údajů: 

 

a) Naši zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci – shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje v souladu s GDPR 

- jméno a příjmení ( příp. titul ) 

- datum narození, rodné číslo, číslo OP 

- telefon,  email 

- adresa trvalého, ev. přechodného pobytu 

- číslo bankovního účtu 

- rodinní příslušníci 

- zdravotní dotazník 

- doklad o vzdělání,  průkaz profesní způsobilosti 

- exekuce 



 

 

b) uchazeči o zaměstnání - shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje v souladu s GDPR 

- jméno a příjmení ( příp. titul ) 

- datum narození 

- telefon,  email 

- adresa trvalého, ev. přechodného pobytu 

- dosažené vzdělání, průkaz profesní způsobilosti 

 

c)  naši dodavatelé  - shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje v souladu s GDPR 

- jméno a příjmení ( příp. titul ) 

- název společnosti, adresa 

- telefon,  email 

- IČ / DIČ 

- číslo účtu 

- oprávnění k provozování činnosti 

 

d)  naši odběratelé  - shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje v souladu s GDPR 

- jméno a příjmení ( příp. titul ) 

- název společnosti, adresa 

- telefon,  email 

- IČ / DIČ  

- číslo účtu 

- oprávnění k provozování činnosti 

 

Doba uložení osobních údajů: 

Osobní údaje společnost zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu max. 10 let od ukončení 

smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů 

zpracovává společnost po dobu stanovenou těmito právními předpisy. 

 

 



4) Zabezpečení zpracování osobních údajů: 

 Pro zabezpečení ochrany osobních údajů přijala společnost vhodná technická a organizační opatření, tj. používání 

hesel, kódování, firewalů, antiviru a kontrolu přístupu pro naše zaměstnance do počítačového systému. Osobní údaje 

zaměstnanců v papírové podobě pro personální a účetní potřeby jsou v uzamčené skřínce v prostorách 

s bezpečnostními dveřmi.  V rámci interních směrnic probíhá i školení zaměstnanců o ochraně osobních údajů. 

Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a interními pravidly společnosti. 

 

5) Příjemce osobních údajů: 

Osobní údaje nebudou předány žádné třetí osobě. Pouze v případě, pokud to ukládá společnosti zákon, tak  osobní 

údaje zpracovává pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, které společnost předává 

orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům a to pouze v nezbytném rozsahu.. Společnost nepředává osobní 

údaje do třetí země ani mezinárodním organizacím. 

 

6) Správce osobních údajů: 

ST HP, s.r.o, Jáchymovská 38/89, 360 04 Karlovy Vary. V případě jakýchkoliv dotazů , připomínek nebo stížností se 

můžete obrátit na kontaktní osobu správce na email:  heranova@sthp.cz  

 

7) Práva subjektu údajů: 

- právo na přístup k osobním údajům 

- právo na opravu osobních údajů 

-právo na výmaz osobních údajů 

- právo na omezení zpracování 

- právo vznést námitku proti zpracování 

- právo na přenositelnost údajů 

- právo odvolat souhlas 

- právo podat stížnost u dozorového úřadu 

- právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování 

- právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů 

 

Tyto informace jsou platné a účinné od 25.05.2018 

Zpracovala:   PhDr.Anna Heranová, jednatel 

mailto:heranova@sthp.cz

