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Zásada 
Tyto zásady stanovují povinnosti společností skupiny BRUSH (dále jen "Společnost") týkající se ochrany údajů a 
práv jejích zaměstnanců (v tomto kontextu "subjektů údajů ") v souvislosti s jejich osobními údaji podle právních 
předpisů zabývajících se ochranou osobních údajů. Mezi ně spadají veškeré platné právní předpisy, nařízení a 
směrnice upravující používání osobních údajů, soukromí a elektronické komunikace, včetně zachované verze 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/679) ("GDPR") v právu EU, zákona o ochraně osobních 
údajů z roku 2018, nařízení o ochraně soukromí a elektronických komunikacích z roku 2003 v platném znění 
(„Data Protection Act 2018“) a všech dalších relevantních právních předpisů. 

Tyto zásady stanovují povinnosti Společnosti týkající se shromažďování, zpracování, předávání, uchovávání a 
likvidace osobních údajů zaměstnanců. Postupy a zásady zde uvedené musí Společnost, její zaměstnanci, 
zástupci, dodavatelé a další strany jednající jménem Společnosti dodržovat za jakýchkoliv okolností. 

Dodržování zákona o ochraně osobních údajů je nezbytné pro zajištění bezpečnosti osobních údajů, našich 
obchodních operací a dodržování práv jednotlivců. Obchodní jednotky skupiny BRUSH jsou podle zákona o 
ochraně osobních údajů správci údajů, což znamená, že rozhodují o tom, jak, proč a kdy se osobní údaje použijí. 
Tyto zásady vysvětlují naše postupy při dodržování zákona o ochraně osobních údajů ve vztahu k osobním 
údajům. Zároveň stanovují Vaše povinnosti při jakémkoliv zpracovávání osobních údajů v rámci Vaší pracovní 
činnosti.  

Tyto zásady je nezbytné přečíst, porozumět jim a řídit se jimi společně s ostatními zásadami Společnosti 
stanovující nakládání s osobními údaji.   

Tyto zásady zaměstnancům nezakládají žádné smluvní závazky a mohou být kdykoli aktualizovány. 

Oblast působnosti 

Tyto zásady se vztahují na všechny zaměstnance, pracovníky, smluvní partnery, agenturní pracovníky, 
konzultanty, stážisty, dobrovolníky, partnery a ředitele Společnosti BRUSH (dále společně jen "Zaměstnanci" 
nebo "Vy“).   

Kdo je ve Společnosti BRUSH odpovědný za ochranu osobních údajů? 

Za dodržování relevantních právních předpisů k ochraně osobních údajů Společností BRUSH je odpovědná 
správní rada.  

Všichni zaměstnanci Společnosti BRUSH jsou odpovědni za zajištění bezpečnosti osobních údajů a jejich 
zpracování zákonným způsobem, ačkoli někteří zaměstnanci mají zvláštní povinnosti, o kterých budou 
informováni a v souvislosti s nimiž mohou obdržet zvláštní pokyny.  

Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, jak byste měli s osobními údaji nakládat, nebo pokud máte jakékoli 
obavy či otázky týkající se fungování (nebo podezření na porušení) těchto zásad, měli byste se obrátit o radu na 
svého přímého nadřízeného, manažera ochrany osobních údajů Společnosti nebo personální oddělení. 

Co jsou osobní údaje?  

Osobními údaji se rozumí jakékoli osobní nebo obchodní informace týkající se jakékoli žijící osoby (také jako 
"subjekt údajů"). Tou mohou být kolegové, spotřebitelé, veřejnost, obchodní kontakty atd., které ji přímo nebo 
nepřímo identifikují. Údaje mohou mimo jiné zahrnovat: 

• Jméno / název 
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• Adresu 
• Rodné číslo 
• Datum narození 
• Číslo zaměstnance 
• E-mailová adresa 

 
Osobní údaje mohou být buď automatizovaná (např. elektronické záznamy, jako jsou počítačové soubory nebo 
e-maily) nebo ve formě manuálních záznamů, které jsou součástí systému archivace nebo součástí teprve 
budou (např. strukturované tištěné soubory a archivy). 

Některé osobní údaje jsou považovány za údaje "zvláštní kategorie", a to z důvodu odhalování vysoce rizikových 
podrobností o jednotlivci: 

• Rasový nebo etnický původ; 
• politické názory; 
• náboženské nebo filozofické přesvědčení; 
• členství v odborech; 
• fyzické či duševní zdraví; 
• sexuální orientace; 
• biometrické či genetické údaje (v případě používání k identifikaci dané osoby); a  
• trestná činnost a odsouzení.  

 

Povinnosti v oblasti ochrany údajů 
 
Společnost BRUSH je odpovědná za dodržování právních předpisů k ochraně osobních údajů a musí být toto 
schopna prokázat. Je nezbytné, aby zaměstnanci při zpracovávání osobních údajů v rámci své pracovní činnosti 
dodržovali právní předpisy k ochraně osobních údajů společně s veškerými dalšími zásadami Společnosti, 
pokyny nebo instrukcemi. 
 
Níže jsou uvedeny klíčové povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů a podrobnosti o tom, jak 
společnost BRUSH očekává, že zaměstnanci budou tyto požadavky dodržovat. 

Co znamená “zpracování” osobních údajů? 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli činnost, která zahrnuje použití osobních údajů (např. získání, 
zaznamenávání nebo uchovávání údajů, jejich změnu, vyhledání, použití, zpřístupnění, sdílení, vymazání nebo 
zničení).  Taktéž zahrnuje zasílání nebo předávání osobních údajů třetím stranám. 

Právní důvody pro zpracování osobních údajů nám umožňují zpracovávat osobní údaje pouze v případě, že 
existují jasné a zákonné důvody, které ospravedlňují použití informací, přičemž pro každou činnost zpracování 
musí být splněn alespoň jeden z nich. 

• Splnění zákonné povinnosti (např. zdravotní, bezpečnostní nebo daňové právní předpisy);  
• uzavření nebo plnění smlouvy s fyzickou osobou (např. pracovní podmínky zaměstnance nebo 

smlouva o poskytování služeb s jednotlivými zákazníky);  
• jednání v oprávněném zájmu společnosti BRUSH nebo třetí strany (např. vedení záznamů o 

obchodních aktivitách, sledování produktivity podnikání);  
• získání souhlasu fyzické osoby (např. pro zasílání přímých marketingových sdělení); 



 

 

 
 

  Strana 4 z 11 

• zajištění životně důležitých zájmů jednotlivce; a 
• výkon spravedlnosti. 

Pokud se na souhlas spoléhá, musí být udělen svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně, zároveň musí 
být Společnost schopna prokázat, že souhlas byl udělen. V souladu s pokyny Úřadu komisaře pro informace 
(„ICO“) týkajícími se vztahu zaměstnavatel/zaměstnanec nebude Společnost BRUSH používat souhlas jako právní 
důvod pro zpracování údajů zaměstnanců, pokud příslušné činnosti zpracování údajů jsou skutečně nepovinné. 

Ve většině případů jiných standardních obchodních činností zahrnujících použití údajů o zákaznících nebo 
dodavatelích není souhlas vyžadován, může být však nutný pro činnosti, které nejsou nutné pro primární 
obchodní vztah, jako jsou například přímé marketingové činnosti.  

Transparentnost 

Právní předpisy k ochraně osobních údajů vyžadují, aby společnost BRUSH zpracovávala osobní údaje 
transparentně a jednotlivcům poskytovala vhodné, jasné a stručné informace o způsobu zpracovávání jejich 
osobních údajů.  

Společnost BRUSH jednotlivcům poskytuje základní informace o způsobu zpracovávání jejich osobních údajů 
prostřednictvím formulářů shromažďujících údaje (např. formuláře žádostí nebo formuláře dostupných na 
webových stránkách), a oznámením o ochraně osobních údajů zaměstnanců, v němž jsou uvedeny podrobnosti 
včetně: typu osobních údajů, které jsou o nich uchovávány, způsobu jejich použití, právních důvodů pro 
zpracování informací, s kým mohou být sdíleny a jak dlouho jsou uchovávány.  

V případě potřeby jsou tato oznámení doplněna o upomínky nebo další informace v době provádění určité 
činnosti zpracování nebo stanou-li se pro jednotlivce relevantními (například přihlášením se k nové službě nebo 
události). 

Standardní oznámení a prohlášení o ochraně osobních údajů, vydávaných například pro zaměstnance, 
zákazníky nebo veřejnost, by obvykle měla být dostatečná k zajištění předání odpovídajících informací o tom, jak 
je v rámci Vašeho zaměstnání nakládáno s jejich osobními údaji. Zároveň byste měli zvážit vhodnost upomínek 
a dalších informací v době, kdy dochází ke konkrétním činnostem zpracování. To je důležité zejména tehdy 
domníváte-li se, že fyzické osoby mohou potřebovat nápomoc k pochopení způsobu použití jejich údajů v rámci 
těchto činností. 

Veškeré nové záznamy shromažďující osobní údaje a jejich navrhované znění souhlasu musí být předem 
schváleny manažerem ochrany osobních údajů a personálním oddělením. 

Pokud máte jakékoli pochybnosti o právních důvodech pro zpracování osobních údajů nebo pokud si nejste 
jisti, zda byly jednotlivcům poskytnuty odpovídající informace (zejména v souvislosti s jakýmikoli novými 
činnostmi zpracování), obraťte se na svého přímého nadřízeného, manažera ochrany osobních údajů nebo 
oddělení HR. 

Nakládání s citlivými osobními údaji nebo osobními údaji zvláštní kategorie  

Vyjma právních důvodů pro zpracování osobních údajů musí existovat další právní důvod z níže uvedeného 
seznamu odůvodňující použití citlivých informací. 

• Splnění zákonné povinnosti/vykonávání zákonného práva v oblasti pracovního poměru; 
• posouzení pracovní schopnosti (na základě odborného lékařského posudku, s výhradou mlčenlivosti);  
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• provádění monitorování rovnosti v souvislosti s rasovým nebo etnickým původem, náboženským 
přesvědčením, zdravotním stavem nebo sexuální orientací;  

• uplatňování, stanovování nebo obhajoba právních nároků;  
• předcházení nebo odhalování protiprávního jednání; nebo 
• výslovný souhlas jednotlivce. To vyžaduje výslovné prohlášení jednotlivce, že jeho údaje zvláštní kategorie 

mohou být použity pro zamýšlené účely.   
 

Pokud v rámci svého zaměstnání nakládáte s osobními údaji zvláštní kategorie, musíte zajistit:  

• Veškeré činnosti zpracování jsou přísně v souladu s Vašimi zákonnými povinnostmi a pokyny 
Společnosti; 

• jednotlivci obdrželi dostatečné informace o tom, jak je s jejich údaji nakládáno. V některých případech 
může být nutné doplnit stávající oznámení o ochraně osobních údajů o konkrétnější informace týkající 
se údajů zvláštní kategorie (např. pokud společnost BRUSH z důvodu nepřítomnost a/nebo nemoci 
provádí úpravy pracovních povinností pro zaměstnance se zdravotním postižením nebo vážným 
onemocněním, je možné poskytnout další ad hoc oznámení o ochraně osobních údajů, která doplní 
oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců);  

• uplatnili dodatečná bezpečnostní a důvěrná opatření, přičemž berete v úvahu, že dopad ztráty nebo 
zneužití údajů zvláštní kategorie na jednotlivce může být větší než u jiných typů údajů; a 

• pokud se spoléháte na souhlas jako na právní důvod pro zpracování, musíte předem získat souhlas s 
jakýmkoli zněním od správce ochrany osobních údajů. 

Účely zpracování  

Společnost BRUSH bude zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s našimi oprávněnými zájmy a účely pro 
provádění našich obchodních operací, správu pracovněprávních a jiných obchodních vztahů, přičemž tyto údaje 
musí být přiměřené, pro naše účely relevantní, omezené na nezbytnost těmto účelům, přesné a aktuální.  

Musíte:    

• Zpracovávat osobní údaje pouze v rámci svých povinností pro legitimní a oprávněné účely Společnosti 
BRUSH, 

• nezpracovávat osobní údaje pro účely, které nesouvisejí s Vašimi pracovními povinnostmi, 
• umět zdůvodnit, proč je každá konkrétní kategorie údajů požadována ve všech vytvářených formulářích, 
• dodržovat zásady uchovávání údajů Společnosti BRUSH tak, aby bylo zajištěno uchování osobních údajů, 

pouze po dobu pro zamýšlený účel nezbytně nutnou, a 
• se ujistit, že jste informovali personální oddělení o všech změnách své osobní situace. 

Zpracování osobních údajů pro jakékoli neslučitelné nebo neoprávněné účely by mohlo vést k porušení právních 
předpisů k ochraně osobních údajů. To může mít potenciálně škodlivé důsledky pro všechny zúčastněné strany, 
včetně disciplinárního řízení proti danému zaměstnanci. 

Pokud zjistíte, že potřebujete zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než pro který byly původně shromážděny, 
je nutné zkontrolovat, zda byly příslušné fyzické osoby informovány. Pokud nebyly, zvažte, zda je dodatečný účel 
legitimní (v kontextu obchodních činností Společnosti BRUSH) a slučitelný s původním účelem.  

 Uchovávání dokumentů  

Záznamy obsahující osobní údaje by měly být uchovávány pouze po dobu, po kterou jsou potřebné pro 
stanovené účely. Společnost BRUSH má zavedeny zásady uchovávání údajů, které obsahují limity uchovávání 
pro jednotlivé, Společností uchovávané typy údajů. 
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Měli byste se seznámit se zásadami uchovávání údajů, procesy, pokyny a instrukcemi, které se týkají Vaší práce. 
V případě Vaší odpovědnosti zajistěte zničení nebo vymazání všech již nepotřebných informací, a to v souladu s 
pokyny uvedenými v zásadách uchovávání údajů. 

Zabezpečení dat 

Udržování osobních údajů v bezpečí a dodržování bezpečnostních postupů Společnosti BRUSH na ochranu 
důvěrnosti, integrity, dostupnosti a pružnosti osobních údajů je klíčovou odpovědností Společnosti BRUSH a 
jejích zaměstnanců.  

Společnost BRUSH disponuje zásadami IT stanovující její organizační a technická bezpečnostní opatření na 
ochranu informací, včetně osobních údajů.  Tyto zásady stanovují protokoly pro zaměstnance týkající se 
používání technologických a komunikačních systémů k zajištění odpovídající bezpečnosti osobních údajů 
uložených nebo sdělovaných pomocí těchto systémů. Tyto systémy jsou pravidelně revidovány a testovány za 
účelem posouzení účinnosti těchto opatření a k zajištění bezpečnosti našich činností při zpracovávání osobních 
údajů. 

BRUSH dále uvádí další organizační metody ochrany tištěných kopií osobních údajů. Podrobnosti o nich 
naleznete na Mapě procesů zpracování dat, kterou jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci. Patří mezi ně 
mimo jiné: 

• Pro přenos a příjem e-mailů používejte šifrovaný software chráněný heslem;  
• pokud neexistuje jiná možnost než zaslání osobních údajů e-mailem, musí být soubor chráněn heslem 

a heslo musí být příjemci souboru sděleno jiným způsobem, například telefonicky nebo prostřednictvím 
SMS zprávy; 

• pokud je zaměstnancům vydán pokyn k poskytnutí svých osobních údajů musíte požadovat, aby byly 
sdíleny bezpečnou metodou, jak uvedeno výše; 

• soubory obsahující osobní údaje musí být uloženy v uzamčené kartotéce; 
• nikdy nenechávejte svůj notebook, jiné zařízení nebo tištěné kopie dokumentů s osobními údaji na 

veřejném a běžně dostupném místě; 
• při sledování osobních údajů v tištěné podobě nebo na obrazovce dbejte na to, aby tyto informace 

neviděl nikdo, kdo na ně nemá právo, zejména pokud si osobní údaje prohlížíte na veřejném místě nebo 
v otevřené kanceláři; 

• při ukládání dat na přenosná zařízení, jako jsou notebooky, chytré telefony nebo USB disky, se ujistěte, 
že je zařízení zašifrováno a chráněno heslem; 

• zajistěte, aby osobní údaje byly bezpečně a trvale zlikvidovány, v případě potřeby pomocí skartace; 
• neprodleně upozornit manažera ochrany osobních údajů na jakékoli porušení ochrany osobních údajů; 

a  
• zajistit, aby jakékoli sdílení nebo zpřístupnění osobních údajů bylo povoleno na základě příslušných 

právních důvodů a aby v případě potřeby byla zavedena ochranná opatření (další podrobnosti o 
ochranných opatřeních týkajících se předávání do zahraničí nebo sdílení osobních údajů s poskytovateli 
služeb třetích stran viz níže). 

Sdílení osobních údajů 

Sdílení nebo zpřístupnění osobních údajů je typem zpracování, z toho důvodu je třeba uplatňovat všechny 
principy popsané v těchto zásadách. 
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Interní předávání 

Musíte zajistit interní sdílení osobních údajů pouze na základě potřebnosti oprávněných zaměstnanců a pouze 
pro konkrétní, určený účel. Osobní údaje v tomto případě, musí být sdíleny bezpečnou metodou, pokud jsou 
sdíleny e-mailem musí být chráněny heslem, přičemž heslo musí být sděleno jinou metodou. 

Externí předávání 

Společnost BRUSH bude sdílet osobní údaje s jinými třetími stranami (včetně subjektů v rámci Skupiny) pouze v 
případě legitimního důvodu a příslušného právního důvod podle právních předpisů k ochraně osobních údajů. 
To může zahrnovat situace, kdy jsme ze zákona povinni informace poskytnout (např. Finanční úřad pro daňové 
účely), kdy je tak nezbytné pro plnění našich smluvních povinností vůči jednotlivcům a stanoveným 
poskytovatelům služeb z řad třetích stran, kteří budou zpracovávat informace naším jménem, například pro 
poskytování mzdových služeb, ukládání dat nebo jiných technologických služeb. 

Podrobnosti o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů (včetně zpracovatelů a dalších třetích stran) 
budou uvedeny v oznámeních o ochraně osobních údajů, jak je popsáno výše. 

Zaměstnanci mohou interně sdělovat osobní údaje zaměstnanci, zástupci nebo zmocněnci Společnosti BRUSH 
pouze v případě, potřebuje-li příjemce tyto informace v souvislosti se svou pracovní činností znát. 

Stejně tak mohou zaměstnanci poskytovat nám dostupné osobní údaje poskytovatelům služeb nebo jiným 
třetím stranám (včetně subjektů v rámci Skupiny) pouze v následujících případech: 

• Existuje legitimní účel a odpovídající právní důvod (např. za účelem poskytování služeb, jako je mzdová 
agenda, je zpracovávání osobních údajů nezbytné nebo pokud jsme k tomu ze zákona povinni);  

• osoby, jejichž osobní údaje jsou sdíleny, byly řádně informovány (např. v příslušném oznámení o 
ochraně osobních údajů); 

• jedná-li se o zpřístupnění poskytovateli služeb a Společnost BRUSH zkontrolovala, zda jsou zavedena 
odpovídající bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů; 

• poskytovatel služeb nebo třetí strana uzavřeli se společností BRUSH písemnou dohodu obsahující 
ustanovení vyžadovaná právními předpisy k ochraně osobních údajů; a 

• převod je v souladu s případnými omezeními převodu do zahraničí. 
 
Zpřístupňování osobních údajů zavedeným příjemcům (např. poskytovatelům mzdových služeb nebo 
subjektům v rámci skupině), které je běžnou a pravidelnou součástí Vašich pracovních povinností, obvykle 
splňuje výše uvedené požadavky.  

Převod osobních údajů mimo Spojené království a Evropský hospodářský prostor (EHP)  

Je možné, že bude nutné zpracovávat (např. přenášet, odesílat, prohlížet, zpřístupňovat) nebo jinak zpracovávat 
údaje v jiné zemi mimo Spojené království a EHP (tj. státy Evropské unie, Norsko, Lichtenštejnsko a Island). Tyto 
země mimo Spojené království a EHP nemusí disponovat stejnou úrovní ochrany údajů, z toho důvodu je 
Společnost povinna zajistit, zavedení a odsouhlasení odpovídajícího opatření na ochranu údajů před samotným 
sdílením. 

Před sdílením jakýchkoli údajů s organizacemi mimo Spojené království a země EHP je třeba zjistit níže uvedené 
informace: To je důležité zejména v situacích, kdy jsou zaměstnanci vysláni mimo Spojené království a EHP za 
účelem provádění prací a plnění své pracovní smlouvy se Společností. 
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• Detailní pochopení toho, jaké údaje jsou požadovány, s kým mají být sdíleny, jaký je jejich účel a jaká 
jsou vhodná ochranná opatření, jak je uvedeno v dodatku A; 

• posoudit rizika s přihlédnutím k zásadám uvedeným v těchto zásadách a zvážit omezení týkající se 
předávání mimo Spojené království a EHP.  V případě potřeby zaveďte další vhodná ochranná opatření; 

• přiložit vyplněný Dodatek A k uzavírané smlouvy spolu s příslušným zněním o ochraně údajů; 
• získat souhlas se sdílením údajů od manažera ochrany osobních údajů a ponechat si kopii spolu s 

dokumentací k projektu; a 
• při zasílání údajů organizacím a / nebo jednotlivcům ve Spojeném království a EHP nebo mimo ně musí 

být údaje vždy obsaženy v zašifrovaném souboru a heslo musí být, z důvodu předejití ohrožení údajů, 
zasláno alternativními metodami. 

Porušení ochrany osobních údajů a podávání zpráv 

Společnost BRUSH bere jakékoli porušení ochrany osobních údajů velmi vážně. Příklady porušení ochrany 
osobních údajů mohou zahrnovat: 

• Ztracené nebo chybně uložené zařízení nebo data, 
• použití nepřesných nebo nadbytečných údajů, 
• nebrání v potaz práva jednotlivce, 
• náhodné odeslání dat nesprávné osobě, 
• neoprávněný přístup k údajům, jejich použití nebo zveřejnění, 
• útoky na informační systémy Společnosti; 
• krádeže záznamů, a 
• jakákoliv obdobná porušení ze strany poskytovatelů služeb Společnosti BRUSH.  

Pokud se dozvíte o jakémkoli porušení (nebo podezření na potenciální porušení) těchto zásad, neprodleně 
proveďte oznámení svému přímému nadřízenému a manažerovi ochrany osobních údajů.  

V případě, že dojde k porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, 
změně, neoprávněnému zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům fyzických osob, Společnost okamžitě 
podnikne následující kroky: 

• identifikuje narušení, příčiny a dopady; 
• omezí a napraví porušení; 
• informuje všechny příslušné strany (viz níže); 
• zavede mechanismy zabraňující opakování porušení; 
• zdokumentuje všechny přijaté kroky; a 
• zaznamená porušení a opatření bez ohledu na jejich účinek a na to, zda by měla být nahlášena úřadu 

ICO. 
 

Pokud Společnost BRUSH zjistí, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, jež představuje riziko pro 
práva fyzických osob, manažer ochrany osobních údajů do 72 hodin od zjištění nahlásí porušení úřadu ICO.  

Pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro 
práva fyzických osob, je nutné oznámit dotčeným osobám, že došlo k porušení zabezpečení, a poskytnout jim 
informace o jeho pravděpodobných důsledcích a o opatřeních, která byla ke zmírnění následků přijata. 

Automatizované zpracovávání  

K profilování nebo automatizovanému zpracovávání dochází jsou-li osobní údaje jednotlivce zpracovávány a 
vyhodnocovány automatizovanými prostředky, což vede k přijetí důležitého rozhodnutí ve vztahu k danému 
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jednotlivci. Takové rozhodnutí založené výhradně na profilování nebo jiném automatizovaném zpracování 
představuje pro jednotlivce zvláštní riziko.  

Společnost BRUSH tuto činnost v současné době neprovádí. 

Ochrana soukromí jako základ 

Právní předpisy k ochraně osobních údajů vyžadují, aby společnost BRUSH do všech svých operací, které 
zahrnují zpracování osobních údajů, zahrnula i hledisko ochrany údajů a bezpečnostní opatření, a to zejména 
na počátku nového projektu nebo činnosti, která může mít dopad na soukromí jednotlivců.  

Na počátku každého projektu musíte ve spolupráci s ostatními zúčastněnými stranami projektu řádně zvážit 
všechny principy ochrany údajů v těchto zásadách uvedené a podrobně popsané v posouzení vlivu na ochranu 
údajů (Data Protection Impact Assessment – „DPIA“). 

DPIA zajistí, abyste na počátku projektu a v jeho průběhu zvážili všechny aspekty a potenciální rizika pro ochranu 
údajů s cílem posoudit nezbytnost a přiměřenost zpracování, rizika pro fyzické osoby a opatření, která lze zavést 
ke zmírnění těchto rizik. Je třeba vzít v úvahu následující faktory:  

• Rizika (a jejich pravděpodobnost a závažnost), která zpracováním představují pro práva fyzických osob; 
• technologické možnosti; 
• náklady na realizaci; a 
• povahu, rozsah, kontext a účely zpracování osobních údajů.  

 
Kopii DPIA lze získat u manažera ochrany osobních údajů. 

Práva a požadavky jednotlivců 

Podle právních předpisů k ochraně osobních údajů máte, co se týče nakládání s Vašimi osobními údaji ze strany 
Společnosti určitá práva. Například: 

• Právo podat "žádost o přístup k informacím". To opravňuje jednotlivce k získání kopie výpisu osobních 
údajů, které o něm uchováváme, spolu s informacemi o tom, jak a proč je zpracováváme, společně s 
informacemi o dalších právech, která má (jak je uvedeno níže). To například umožňuje ověřit si, zda jejich 
údaje zpracováváme v souladu se zákonem, a opravit případné nepřesnosti. 

• Právo požadovat opravu neúplných nebo nepřesných osobních údajů, které o nich uchováváme.  
• Právo odvolat udělený souhlas. 
• Právo požadovat vymazání nebo odstranění uchovávaných osobních údajů v případě neexistence 

dobrého důvod k jejich dalšímu zpracovávání. Fyzické osoby mají rovněž právo nás požádat o vymazání 
nebo odstranění svých osobních údajů, pokud uplatnily své právo vznést námitku proti zpracování (viz 
níže). 

• Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo v 
případech oprávněného zájmu z naší strany (nebo zájmu třetí strany), pokud nemůžeme prokázat 
závažný důvod pro další zpracování.  

• Právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. To umožňuje jednotlivcům požádat o 
pozastavení zpracování svých osobních údajů, například při požadavku zjištění jejich přesnosti nebo 
důvod jejich zpracování. 

• Právo požadovat předání poskytnutých osobních údajů formou strukturovaného žádosti (též jako právo 
na "přenositelnost údajů"). Uplatnitelnost tohoto práva závisí na právním důvodu, na jehož základě tyto 
údaje zpracováváme. 
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• Právo napadnout rozhodnutí založené výhradně na profilování / automatizovaném zpracovávání se 
snahou dosáhnout lidského zásahu a vyjádření svého názoru.  

 
Tato práva jsme povinni splnit bez zbytečného odkladu, v případě některých práv ve lhůtě jednoho měsíce. 
Každá žádost je posuzována individuálně a s ohledem na zákonný základ Společnosti pro zpracování daných 
údajů. 

Fyzické osoby mají rovněž právo podat stížnost na postupy Společnosti v souvislosti s jejich právy, a to písemně 
u manažera ochrany osobních údajů a / nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ICO). 

Mapa zpracování dat 

Za účelem dodržování a prokázání dodržování a souladu s právními předpisy k ochraně osobních údajů vede 
Společnost BRUSH různé záznamy o svých činnostech zpracování údajů. Patří mezi ně mapa procesů zpracování 
údajů, která obsahuje minimálně účely zpracování; kategorie subjektů údajů a osobních údajů; kategorie 
příjemců zpřístupněných údajů; informace o předání údajů na mezinárodní úrovni; předpokládané doby 
uchovávání údajů; obecné popisy použitých bezpečnostních opatření a některé další podrobnosti pro údaje 
zvláštní kategorie. Tato mapa umožňuje transparentní přehled o toku dat napříč Společností, a zároveň 
poskytuje jasné pokyny pro všechny zpracovatele osobních údajů. 

Zároveň musíte dodržovat platné postupy / pokyny Společnosti a veškeré konkrétní pokyny týkající se vedení 
záznamů o zpracovávání osobních údajů ze strany Společnosti. 

Pokud v rámci svého zaměstnání zpracováváte osobní údaje fyzických osob, shromažďujete nové typy osobních 
údajů nebo provádíte nové typy činností zpracování, ať už v důsledku zavedení nových systémů, technologií, 
nebo změnou stávajících, informujte manažera ochrany osobních údajů k zajištění aktualizace záznamů 
Společnosti. 

Školení 

Od zaměstnanců vyžadujeme absolvování školení, které jim umožní dodržovat právní předpisy k ochraně 
osobních údajů a tyto zásady. Pro specifické pracovní pozice a činnosti zahrnující používání osobních údajů 
může být vyžadováno další školení. 

Společnosti BRUSH za tímto účelem poskytuje školení pro nové zaměstnance a opakovaná školení pro 
zaměstnance stávající. Účast na těchto školení je povinná a bude dokumentována.  



 

DODATEK A – ZVÁŽENÍ PŘENOSU DAT MIMO EHP 

 
Jaké údaje týkající se dané osoby (osob) hodláte 
shromažďovat, zpracovávat, uchovávat, používat, 
zobrazovat nebo sdílet? 

 

Kdo jsou osoby (kategorie), od nichž žádáte 
údaje? 

 

Kdo ve vaší obchodní jednotce bude mít přístup 
ke sdílení, používání a zpracování těchto údajů? 

 

Z jakého důvodu dané údaje potřebujete? (Buďte 
co nejkonkrétnější) 

 

Jaké systémy budete používat ke zpracování 
těchto údajů? 

 

Jaká bezpečnostní opatření budou zavedena 
k zajištění chráněného zpracovávání, ukládání, 
mazání a nesdílení s jinými osobami než s výše 
uvedenými? 

 

S jakými dalšími osobami / organizacemi budete 
tyto údaje sdílet (ve Vašem státu i mimo něj) – 
uveďte o jaký stát se jedná a proč? 

 

Jak jste se ujistili o zabezpečení údajů třetí 
stranou (osoba/organizace)? 

 

Jak dlouho, do jejich bezpečného zlikvidování, 
budete data uchovávat? 
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