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ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Oblast působnosti 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti TORF ZIEGLER spol. s r.o. (dále jen „zásady“) jsou 
zpracovány dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.  

Tyto zásady se vztahují na zpracování osobních údajů fyzických osob, zejména tedy na údaje 
zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů a na zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních 
údajů.  

2. Definice základních pojmů 

Osobní údaje 

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu 
údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na 
jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 
společenské identity této fyzické osoby. 

Zvláštní kategorie osobních údajů 

Do zvláštní kategorie patří údaje, které vypovídají o rasovém, či etnickém původu, politických 
názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování 
genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o 
zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.  

Subjekt údajů 

Každá identifikovaná, nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní data jsou shromažďována, 
zpracovávána, nebo používána.  

Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se výlučně k právnické osobě tak nejsou 
osobními údaji. Osobním údajem však již je např. e-mailová adresa zaměstnance právnické osoby, 
typicky ve tvaru jmeno.prijmeni@firmaabcxyz.cz.   

Osobní údaje mohou být osobními údaji pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož obecné nařízení 
vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách. 

Zpracování osobních údajů 

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo 
soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, 
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, 
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či 
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

Správce 

Správcem je subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účely a prostředky zpracování 
osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá.  

V případě právnické osoby je správcem daná právnická osoba, nikoli její některý zaměstnanec či 
společník nebo jednatel. Odpovědnost za zpracování osobních údajů má právnická osoba jako taková. 

Zpracovatel 

Zpracovatelem je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji 
zpracovatelské operace. Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce. 
Zpracovatelem není jednotlivý zaměstnanec správce (např. účetní či personalista správce a ani jeho 
vnitřní útvar).  
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Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové 
zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl 
zpracovatel správcem pověřen. Typickým zpracovatelem je např. externí mzdová účetní firma (či 
živnostník) nebo poskytovatel cloudu (úložiště apod.) Stejně jako u správce, ani u zpracovatele není 
určující jeho právní forma. 

Příjemce 

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní 
údaje poskytnuty. Tyto subjekty/osoby mohou přijít do kontaktu s osobními údaji, nebo 
s dokumenty, které je obsahují, avšak s daty v nich obsaženými obvykle dále nepracují.  

Třetí země 

Každá země mimo oblast působnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Přenos osobních údajů 

Přenos znamená předání osobních údajů třetí straně prostřednictvím přenosu, např. předávání 
shromážděných osobních údajů nebo osobních údajů získaných při zpracování, a to buď aktivně, 
nebo nepřímým zpřístupněním těchto osobních údajů.  

Anonymizace osobních údajů 

Je proces, při kterém se z datového souboru nevratně odstraní všechny osobní údaje, bez možnosti 
zpětné identifikace konkrétní fyzické osoby. Na takto upravený soubor se pravidla obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů již nevztahují. 

Pseudonymizace 

Je změna osobních údajů pomocí systému přidělování tak, že jednotlivé údaje již nelze připsat fyzické 
osobě bez znalosti nebo použití tohoto systému.  

2.1 Zásady ochrany osobních údajů 

Jedná se o zásady, které musí být při zpracování osobních údajů dodrženy. Jde tedy o povinnosti 
správce. Zásady lze shrnout mezi tyto body: 

• zákonnost, korektnost, transparentnost - správce musí zpracovávat osobní údaje na základě 
nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně a korektně 

• omezení účelu - osobní údaje musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní 
účely a nesmějí být zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný. To znamená, že 
údaje mohou být využity pouze pro účel, pro který byly původně shromážděny. Změny tohoto 
účelu jsou přípustné pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo pokud je to povoleno legislativou.  

• minimalizace údajů - osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který 
jsou zpracovávány, v nezbytném rozsahu 

• přesnost - osobní údaje musí být přesné, aktualizované, nepřesné údaje jsou bezodkladně 
vymazány, či opraveny 

• omezení uložení - osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu 
údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány 

• integrita a důvěrnost - technické a organizační zabezpečení osobních údajů proti neoprávněným, 
protiprávním zpracováním, ztrátou, či poškozením. Tam, kde je to možné a ekonomicky 
proveditelné, mohou být použity metody anonymizace a pseudonymizace.  
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3. Práva subjektů údajů 

3.1 Právo být informován 

Subjekty údajů musí být vhodným způsobem informován o zpracování jejich osobních údajů. To 
zahrnuje zveřejnění informací o ochraně osobních údajů na internetových stránkách a firemní síti 
(intranetu).  

V okamžiku získání osobních údajů subjektu poskytne správce danému subjektu údajů tyto 
informace: 

• totožnost správce údajů a jeho kontaktní údaje 

• údaje o případném pověřenci 

• účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ zpracování 

• oprávněné zájmy správce, nebo třetí strany 

• kategorie dotčených osobních údajů, 

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny 

• případný úmysl předat údaje do třetí země 

Tyto informace mohou být vynechány, pokud: 

• je to nezbytné pro ochranu subjektu údajů nebo práva svobod jiných osob 

• pokud byl subjekt údajů o daných skutečnostech již informován 

• pokud by to znamenalo neúměrné náklady 

• nebo pokud jsou údaje přístupné veřejnosti a množství informací by bylo neúměrně velké 

Dále správce údajů poskytne tyto informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a 
transparentního zpracování:  

• plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria pro stanovení této doby 

• existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, 
jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, práva vznést námitku a práva na přenositelnost 

• existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na 
souhlasu uděleném před jeho odvoláním 

• existence práva podat stížnost u dozorového úřadu 

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů 

• skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování 

• skutečnost, zda poskytování osobních informací je zákonným či smluvním požadavkem, nebo 
požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy 

• skutečnost, zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout a jaké jsou možné důsledky 
neposkytnutí těchto údajů 

Informace musí být subjektu údajů zpřístupněny při prvním zpracování údajů a následně podle 
potřeby.  

3.1.1 Zvláštní povinnost informovat 

Je-li subjekt údajů kontaktován pro účely reklamy nebo průzkumu veřejného mínění či průzkumu 
trhu, musí být již při prvním kontaktu informován, že má právo vznést námitku proti využití či 
převodu těchto údajů pro účely přímého marketingu. 

3.2 Právo na přístup k osobním údajům 

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údajů, které se ho týkají, jsou či 
nejsou zpracovávány. V případě zpracování má subjekt údajů právo na přístup ke zpracovávaným 
osobním údajům a k informacím uvedeným v kapitole 4.1.  
 
Informace musí být subjektu údajů poskytnuty v jasné a srozumitelné podobě a v přiměřené lhůtě. Je 
možné zavést poplatek za opakované vydání těchto informací, pokud se žádosti opakují a jsou zjevně 
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nepřiměřené. Tento nárok zaniká, pokud zájem na zachování obchodního tajemství převažuje nad 
zájmem subjektu údajů. 

3.2.1 Zákaz diskriminace 

Subjekty údajů nesmí být při uplatňování svých práv nijak diskriminovány. 

3.3 Právo na opravu 

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil či doplnil nepřesné osobní 
údaje, které se ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje. 

3.4 Právo na výmaz  

Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (v elektronické i papírové 
podobě), v následujících případech: 

• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, 
• subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, 
• subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody 

pro zpracování, 
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 
• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, 
• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle 

článku 8 odst. 1 obecného nařízení. 

Toto není právem absolutním. Pokud existují zákonné důvody, nelze osobní údaje vymazat. 

3.5 Právo na omezení zpracování  

V případě pochybnosti oprávněnosti nakládání s osobními údaji nebudou tyto údaje dočasně 
zpracovávány, ale zůstanou u správce do vyjasnění situace 

3.6 Právo na přenositelnost údajů 

Právo předat informace přímo jedním správcem správci druhému, pokud jsou tyto informace ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.  

3.7 Právo vznést námitku  

Obecně je povoleno zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu nebo 
průzkumu veřejného mínění, pokud vnitrostátní přepisy nebo zvláštní dohody o 
mlčenlivosti/důvěrnosti nestanoví přísnější pravidla. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti 
použití svých dat pro tyto účely a o této skutečnosti musí být zvlášť informován. Pokud subjekt 
vznese námitku, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.  

3.8 Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování  

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky, nebo se ho 
obdobným způsobem významně dotýká. Nepoužije se, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo 
plnění smlouvy, nebo je povoleno právem EU, nebo založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.  
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4. Povinnosti správce 

4.1 Zákonnost zpracování osobních údajů 

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z následujících podmínek: 

• Plnění zákonných povinností – zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se 
na správce vztahuje. Neboli existuje zákonná norma, která umožňuje, opravňuje, či nařizuje 
osobní údaje zpracovávat, ke zpracování není třeba souhlas subjektu údajů. 

• Plnění smlouvy – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt 
údajů 

• Oprávněný zájem – zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či 
třetí strany, kromě případu, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a 
svobody subjektu údajů. Důvod, proč by podnikatel mohl v určitém případě i bez výslovného 
souhlasu spravovat, užívat a zpracovávat osobní údaje konkrétních lidí. Tento důvod lze ze strany 
fyzické osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány, předpokládat. 

• Souhlas - jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, 
který dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních 
údajů pro jeden či více konkrétních účelů.  

• Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, kterým je správce pověřen. 

• Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické 
osoby. 

4.1.1 Souhlas 

Není-li zapotřebí shromažďování, zpracovávání a použití osobních údajů za účelem vytvoření či plnění 
smlouvy, nebo neexistuje-li žádný jiný právní důvod, musí být souhlas subjektu získán nejpozději 
dnem, kdy sběr, zpracování, nebo použití osobních údajů začíná.  

Souhlas musí být dán výslovně, dobrovolně, na základě dostatečných informací. Subjekt údajů je 
jednoznačně informován o účelu zpracování údajů, ke kterému dal souhlas. Pro každý jednotlivý účel 
zpracování je třeba samostatný souhlas. Musí být jasně vymezen rozsah tohoto souhlasu a možné 
důsledky pro subjekty údajů v případě, že svůj souhlas neposkytnou. Formulace prohlášení o 
souhlasu musí být dostatečně jasná a musí subjekt údajů informovat o jeho právu svůj souhlas 
kdykoli v budoucnu odvolat. Je-li souhlas odvolán, není tím dotčena zákonnost zpracování před tímto 
odvoláním. 

V internetovém prostředí se jedná obvykle o zaškrtnutí políčka, které nesmí být předem zaškrtnuto.  

Jedná-li se o dítě mladší 16 let, je zpracování zákonné jen tehdy, byl-li souhlas udělen osobou, která 
nese rodičovskou zodpovědnost. V České republice bude tato hranice snížena na 15 let.  

Pokud existuje oprávněný zájem, nebo zákonná norma umožňující zpracování údajů, je nezákonné 
pro daný účel zpracování získat od subjektu údajů souhlas a tím ho uvádět v omyl, že může tento 
souhlas odvolat a požadovat, aby jeho údaje nadále nebyly zpracovávány. Souhlas a zpracování údajů 
na základě souhlasu je tedy možné pouze v případě, že neexistuje jiný právní důvod daného 
zpracování.  

4.1.2 Zákaz podmiňování souhlasu 

Využívání služeb nebo příjem produktů a služeb nesmí být závislé na tom, zda subjekt údajů dá 
souhlas k využití svých osobních údajů pro jiné účely než pro vytvoření a plnění smlouvy.  

4.1.3 Archivace osobních údajů 

Pokud jsou osobní údaje archivovány, musí být dodrženy principy zpracování osobních údajů, 
zejména s ohledem na minimalizaci osobních údajů a omezení zpracování. Archivace osobních údajů 
bez výslovného souhlasu subjektu údajů je zakázána, pokud není nezbytná pro provoz na základě 
zákonných důvodů. Pokud pominou důvody k archivaci, musí být data neprodleně vymazána. 
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4.2 Zpracovatel 

Pokud má být zpracování provedeno pro správce, využije správce pouze ty zpracovatele, kteří 
poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané 
zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu.  

Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo 
obecného písemného povolení správce.  

Zpracování zpracovatelem se řídí smlouvou, v níž je stanoven předmět a doba trvání zpracování, 
povaha a účel zpracování, typ osobních údajů, kategorie osobních údajů a povinnosti a práva správce. 

4.3 Zásady bezpečnosti osobních údajů 

S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 
zpracování i k různě pravděpodobným a závažným rizikům provede správce vhodná technická a 
organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Jedná se o: 

• pseudonymizace a šifrování osobních údajů 

• schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost, odolnost systémů a služeb 
zpracování 

• schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či 
technických incidentů 

• proces pravidelného testování, posuzování, hodnocení účinnosti opatření 

V rámci těchto opatření k ochraně podnikových postupů a IT systémů za účelem ochrany osobních 
údajů proti náhodnému nebo protiprávnímu smazání, změnám, přenosu, přístupu či ztrátě je nutno: 

• Odepřít přístup nepovolaným osobám k zařízením pro zpracování údajů, kde jsou osobní údaje 
zpracovávány či využívány (kontrola vstupu) 

• Znemožnit neoprávněným osobám využívat systémy pro zpracování osobních údajů (kontrola 
používání) 

• Zaručit, že oprávnění uživatelé systému pro zpracování údajů získají přístup pouze k údajům 
v rozsahu jejich přístupového práva a že osobní údaje není možné číst, kopírovat, měnit či 
odstranit bez povolení a to buď v průběhu zpracování nebo použití nebo pokud jsou osobní údaje 
uchovávány (kontrola přístupu) 

• Zaručit, že osobní údaje není možné číst, kopírovat, měnit nebo odstranit bez povolení během 
elektronického přenosu dat nebo v procesu přenosu či během ukládání na datové nosiče, a že je 
možné přezkoumat a zjistit, kdy je přenos osobních údajů podporován zařízeními pro přenos dat 
(kontrola přenosu) 

• Zaručit, že to, zda a kdo měl k osobním údajům přístup, měnil je či je ze systémů pro zpracování 
dat odstranil, může být přezkoumáno a zpětně zjištěno (kontrola vkládání) 

• Zaručit, že jménem správce zpracovávané osobní údaje lze zpracovávat pouze v souladu s pokyny 
správce (kontrola práce) 

• Zaručit, že jsou osobní údaje chráněny proti náhodnému zničení či ztrátě (kontrola dostupnosti) 

4.3.1 Důvěrnost zpracování osobních údajů 

Osobní údaje mohou shromažďovat, zpracovávat a využívat pouze pověření pracovníci. Je zakázáno, 
aby zaměstnanci používali tyto osobní údaje pro soukromé účely, či aby je předávali neoprávněným 
osobám, nebo aby jim tyto osobní údaje jakýmkoli způsobem zpřístupňovali. Pod pojmem 
„neoprávněné osoby“ se zde rozumí spolupracovníci a zaměstnanci, kteří tyto osobní údaje 
nepotřebují k výkonu své pracovní činnosti či speciálních úkolů.  

4.4 Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů  

Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, musí správce toto porušení bez zbytného 
odkladu, pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásit dozorovému úřadu 
(Úřadu pro ochranu osobních údajů), ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za 
následek riziko pro práva a svobody fyzických osob.  
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Pokud nastane porušení zabezpečení u zpracovatele, hlásí jej správci, pro kterého dotčené osobní 
údaje zpracovává. Ohlášení musí obsahovat popis povahy daného případu, včetně kategorií a počtu 
dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného počtu dotčených záznamů osobních údajů, popis 
pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů, popis opatření, která správce 
přijal.  

Správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů, přičemž uvede 
skutečnosti, které se týkají daného porušení, jeho účinky a přijatá nápravná opatření.  

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké 
riziko pro práva a subjekty FO, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. V 
oznámení správce subjektu údajů musí popsat povahu porušení zabezpečení, přijatá opatření, 
pravděpodobné důsledky.  

5. Odpovědnost za dodržování zásad 

Správce musí zajistit dodržování příslušných vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů a 
těchto Zásad ochrany osobních údajů. 

Zaměstnanci správce musí být odpovídajícím způsobem proškolení o předpisech na ochranu osobních 
údajů a o způsobu uplatňování těchto zásad.  

V případě porušení (nebo podezření na porušení) ustanovení na ochranu osobních údajů a těchto 
Zásad ochrany osobních údajů, je třeba okamžitě informovat zodpovědnou osobu správce. Ve výše 
uvedených případech (viz 4.4) osoba pověřená stanovená správcem informuje Úřad pro ochranu 
osobních údajů.  

Na další žádosti Úřadu pro ochranu osobních údajů zareaguje správce v přiměřené lhůtě a v 
přiměřeném rozsahu.  

Správce rovněž v přiměřené lhůtě vyřídí stížnost podanou subjekty údajů, které se domnívají, že jejich 
právo na ochranu osobních údajů a soukromí bylo porušeno. Subjekt údajů má rovněž právo podat 
stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů anebo podniknout právní kroky.  

Všechny záležitosti týkající se zpracování osobních údajů (dotaz, uplatnění práva, stížnost apod.) lze 
řešit na adrese osobni.udaje@torf-ziegler.com. Zprávy vyřizuje zodpovědná osoba stanovená 
správcem. 

6. Související dokumenty 

• Informace o zpracování osobních údajů 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 94/46/ES 

• Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

 

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 26. 8. 2022. 
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