Vánoční ozdoby, DUV – družstvo, Dvůr Králové nad Labem

Směrnice o ochraně osobních údajů
Aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 - GDPR na družstvo Vánoční ozdoby –
družstvo se sídlem nábřeží Benešovo 2286 Dvůr Králové nad Labem (dále „družstvo“).

Osobní údaj – jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě,
kterou nazýváme subjektem údajů. Osobu je možno identifikovat přímo nebo
nepřímo pomocí identifikátoru.

Citlivý osobní údaj ( zvláštní kategorie osobních údajů ) – jedná se údaje vypovídajících
o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání,
členství v odborech, zdravotním stavu nebo sexuální orientaci fyzické osoby,
genetické a biometrické údaje.
Tento údaj lze v našich podmínkách zpracovávat pro posouzení pracovních
schopností zaměstnance a preventivního lékařství.
V jiných případech je nutné, aby subjekt údajů udělil výslovný souhlas.

1. Zákonnost zpracování.
Tato směrnice se vztahuje na všechny členy a zaměstnance družstva, kteří získávají a dále
zpracovávají osobní údaje o fyzických a právnických osobách pro splnění právní povinnosti a pro
splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. (čl.6 Nařízení)
Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu, musí být správce schopen doložit, že subjekt
údajů udělil souhlas s tímto zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo svůj souhlas
kdykoli odvolat. (čl.7 Nařízení)
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před
jeho odvoláním.
Subjekt údajů musí v některých zákonem stanovených případech strpět jejich zveřejnění ve
veřejném rejstříku, na internetu apod.
Osobní údaje musí být zpracovány ve vztahu k objektu údajů korektně a zákonným a
transparentním způsobem.
Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt údajů
tento souhlas udělil.

2. Práva subjektu údajů.
Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování jeho údajů. Jedná se zejména o
informaci o účelu zpracování a kategorie dotčených osobních údajů, totožnosti správce, o jeho
oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. Dále má právo na přístup k osobním údajům,
právo na opravu nebo doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na
přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo na informaci o plánované době, po kterou budou
osobní údaje uloženy. ( čl. 13, 14, 15, 16, 17, 20 a 21 Nařízení )

3. Správce osobních údajů.
Správcem osobních údajů je : Vánoční ozdoby, DUV – družstvo
nábřeží Benešovo 2286
544 01 Dvůr Králové nad Labem

4. Povinnosti správce.
Správce zavede vhodná technická a organizační opatření, zajistí, aby osobní údaje nebyly běžně
bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob.
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či
nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto údajům. Správce
poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za každou další kopii si správce účtuje 200,- Kč
správní poplatek.
Informace od správce musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a nejdéle do 1 měsíce od
obdržení žádosti.
Právo nahlížet do osobního spisu je specifikováno v § 312 odst.2 a 3 Zákoníku práce.

5. Povinnosti zpracovatele.
Zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení
zaměstnání nebo příslušných prací.
Zaměstnanci družstva jsou povinni, při každém odchodu, řádně zabezpečit (uzamykat) místnost,
kde jsou tyto osobní údaje uloženy a kde jsou zpracovávány. Po zpracování dat subjektu údajů
(pracovní smlouvy, objednávky, faktury apod.) zaměstnanec uloží složku subjektu do skříně a teprve
poté vezme další složku ke zpracování – na pracovním stole smí být ve fázi zpracování vždy jen jedna
složka.

Dvůr Králové n.L.

Šorma Miroslav

03. května 2018

předseda družstva

Schváleno usnesením představenstva družstva č.152/2018 dne 16.05.2018.

