Zásady zpracování
osobních údajů
CZG – Česká zbrojovka Group SE

CZG – Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00
Praha 1, Česká republika, Identifikační číslo 29151961, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 962 (dále jen „CZG“ nebo „správce“)
při výkonu své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů, což
znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování
osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost.

1.

HLAVNÍ CÍLE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů v CZG je vedeno následujícími hlavními cíli
ochrany osobních údajů:
■
■
■
■
■
■
■

2.

Zajištění ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních
údajů.
Zajištění práv fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
Udržování trvalého souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních
údajů.
Udržování souladu s dalšími právními a technickými požadavky stanovenými
souvisejícími právními předpisy a normami.
Zajistit schopnost předcházet a zvládat nežádoucí události.
Prosazení odpovědnosti zaměstnanců při zajišťování ochrany osobních údajů.
Neustálé zlepšování vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti systému řízení ochrany
osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel
a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Osobní údaje CZG
zpracovává zejména:
■
■
■
■

pro účely uzavření a plnění smluv,
pro účely plnění zákonných povinností,
pro účely oprávněných zájmů,
pro účely obsažené v souhlasu se zpracováním osobních údajů.
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3.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů CZG
poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s CZG,
nebo které CZG shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními
předpisy či k plnění zákonných povinností.

4.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje CZG získává přímo od subjektů údajů, z veřejně dostupných zdrojů
nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získává od subjektů údajů, vždy je
informuje o tom, za jakým účelem osobní údaje zpracovává a jaký je právní základ
zpracování, jaké údaje zpracovává, kdo je příjemcem osobních údajů a po jakou
dobu bude osobní zpracovávat.

5.
■

■
■
■
■

6.
■
■
■
■
■

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH V CZG
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci
subjektu údajů - např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození,
adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ,
údaje umožňující kontakt se subjektem údajů - např. kontaktní adresa, číslo
telefonu, číslo faxu, e‑mailová adresa a jiné obdobné informace,
popisné údaje - např. bankovní spojení,
zaměstnanecké údaje,
další údaje nezbytné pro plnění smlouvy či zpracovávané na základě zákonné
povinnosti.

KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
spolupracující třetí strany správce,
zaměstnanci a osoby zastávající funkce v orgánech správce, uchazeči
o zaměstnání,
dodavatelé služeb,
akcionáři,
jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci.
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7.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, v informacích
o zpracování osobních údajům, souhlasech se zpracováním 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.

8.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CZG postupuje tak, aby osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být
zneužity a tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, a dbá na ochranu
před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
Za tímto účelem údajů přijala CZG technickoorganizační 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.
CZG prohlašuje, že zpracovávané osobní údaje považuje za důvěrné a použije je pouze
ke stanovenému účelu. Osobní údaje jsou zpracovávány především příslušnými zaměstnanci, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních
povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech
a údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Kromě toho mají přístup k osobním údajům také zaměstnanci zpracovatelů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti pro CZG. Se všemi zpracovateli vždy uzavírá CZG písemnou smlouvu
o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost osobních údajů.

9.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Kdykoliv během zpracování osobních údajů CZG informuje o možnosti
využít následujících práv:
a) požadovat od správce přístup k osobním údajům,
b) vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se subjekt domnívá, že
osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné),
d) požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich
zpracování,
e) v případě souhlasu kdykoliv souhlas odvolat písemným sdělením doručeným
správci,
f) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Uvedené požadavky vždy CZG řádně posoudí a vypořádá v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
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