
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ÚVODNÍ INFORMACE 

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme 

informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich 

osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. 

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně 

osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 

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

zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s 

ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. 

subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu 

řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich 

právech v souvislosti s jejich ochranou. 

SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Správcem osobních údajů je společnost: 

ELMO-SA spol. r.o.             Pavlovická 29/25, 779 00 Olomouc 

IČ 47977001 

(dále jen „Společnost“).  

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v 

souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce 

shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných 

povinností správce 

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:  

Zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo 

trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), místo faktického pobytu (ulice, číslo, obec, PSČ), telefonní 

číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství.  

Obchodní partneři z řad fyzických osob – jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo 

trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail. 

ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v 

odpovídajícím rozsahu: 

- subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 

konkrétních účelů 



- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; 

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 

fyzické osoby; 

- zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 

veřejné moci, kterým je pověřen správce; 

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, 

kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody 

subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v 

mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) 

obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům: 

- jednání o smluvním vztahu 

- plnění smlouvy 

- ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek 

správce) 

- archivnictví vedené na základě zákona 

- výběrová řízení na volná pracovní místa 

- plnění zákonných povinností ze strany správce 

- ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v 

příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích 

jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, 

pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke 

zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních 

údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních 

údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních 

údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním 

údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému 



zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní 

údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat 

dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů 

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.  

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se 

ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných 

osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného 

subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud 

je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.   

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených 

obecným nařízením o ochraně osobních údajů.  

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud 

Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů: 

zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 

moci, kterým je pověřen Správce,  

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, 

pro účely přímého marketingu, 

pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému 

správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů.  

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů 

poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.  

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho 

osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v 

České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 


