ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ve Společnosti Kamýk Daunen, s.r.o.
Kamýk nad Vltavou č. 179, 262 63 Kamýk nad Vltavou, IČ: 256 91 104IČ: 25691104
ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“) a prováděcího zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů

Společnost Kamýk Daunen, s.r.o. se sídlem Kamýk nad Vltavou č. p. 179, 262 63 Kamýk nad Vltavou, IČ: 256
91 104, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61553 (dále jako
„Kamýk Daunen“ nebo „Správce“), je podnikatelským subjektem, který je povinný zpracovávat Vaše osobní
údaje jako subjektu údajů v souladu Nařízením GDPR a prováděcího zákona ČR č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů (dále jako „Zákon“)
Zpracovávání Vašich osobních údajů, jako fyzických osob (tj. zákazníků, obchodních partnerů, dodavatelů
apod. - subjektů údajů; dále jako „Klient“), věnuje KD maximální pozornost, s důrazem na předcházení
neoprávněným zásahům do Vašeho soukromí, jakož i dodržování zásad zákonného zpracovávání. K docílení
ochrany osobních údajů a soukromí všech fyzických osob, jejichž osobní údaje zpracováváme, jsme přijali
vhodná a účinná technická, personální a organizační opatření, pomocí nichž zajišťujeme zabezpečení osobních
údajů a soulad s povinnostmi vyplývajícími z Nařízení GDPR a ze Zákona.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů Společnosti Kamýk Daunen, s.r.o. (dále jen "Zásady ochrany OÚ")
obsahují informace o zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností, včetně Vašich práv, která Vám
Nařízení GDPR poskytuje. Žádáme Vás, abyste si Zásady ochrany OÚ pečlivě přečetli a tak porozuměli našemu
přístupu, způsobu a postupům při zpracovávání Vašich osobních údajů společností Kamýk Daunen.

I.
IDENTIFIKACE SPRÁVCE A ODPOVĚDNÉ OSOBY
1.

Správcem osobních údajů je:
Obchodní název: Kamýk Daunen, s.r.o.
Sídlo:
Kamýk nad Vltavou č. p. 179, 262 63 Kamýk nad Vltavou,
IČ:
256 91 104
Zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61553
Telefon: +420 318 679 111 +420 318 679 111
E-mail: info@kamykdaunen.cz
Webová stránka: https://kamykdaunen.cz

2.

Odpovědnou osobou je Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Kamýk Daunen, kterému
můžete adresovat jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů, a to písemně e-mailem na
adresu: dpo@kamykdaunen.cz
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II.
ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ, DOBA UCHOVÁVÁNÍ, PŘÍJEMCI

1. Klienti (uživatelé aplikací, zákazníci, odběratelé, dodavatelé)
Osobní údaje o Vás, jako Klientech Kamýk Daunen, zpracováváme pro různé účely a různé právní základy
zpracovávání osobních údajů s ohledem na:
- dodavatelsko - odběratelské vztahy;
- postavení zákazníků (stávající či potencionální zákazníci);
- uplatnění podnětů, žádostí, stížností, reklamací, škodové / pojistné události apod.;
- analýzy a průzkumy trhu, zpětná vazba od zákazníků,klientů.
•

Účelem zpracování Vašich osobních údajů, jako zástupců / kontaktních osob našich obchodních
partnerů, a to zejména:
- jednotlivců oprávněných jednat za naše obchodní partnery;
- fyzických osob - podnikatelů;
- zaměstnanců / jiných zástupců našich obchodních partnerů;
je:
- provádění podnikatelské činnosti včetně organizace / řízení / zabezpečení řádného
fungování dodavatelsko - odběratelských vztahů mezi naší společností a našimi smluvními
obchodními partnery a s tím spojených činností;
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany jakož i ochrany životního
prostředí;
Účelem zpracování osobních údajů v těchto oblastech je rovněž řešení, vyřizování a zodpovězení
Vašich podnětů, žádostí, stížností, reklamací nebo škodných / pojistných událostí.

•

Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů je nejméně jedna z těchto podmínek:
a) plnění smluvních vztahů se smluvními partnery (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR);
b) předsmluvní jednání o vytvoření smluvního vztahu;
c) splnění našich právních povinností na základě zvláštních zákonů (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
GDPR);
d) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR), kterým může být ochrana
a uplatňování práv a právem chráněných zájmů Kamýk Daunen při uzavírání nebo plnění
smluvních vztahů; oprávněným zájmem je také vybavení a odpovídání na Vaše podněty, žádosti,
stížnosti;
e) plnění zákonné povinnosti společnosti Kamýk Daunen (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).

•

Rozsah zpracovávaných osobních údajů o Vaší osobě:
Identifikační údaje, kontaktní údaje (telefon / e-mail, poštovní doručovací adresa), adresa pracoviště
/ bydliště); pozice ve společnosti (statutární, prokurista, útvar / oddělení), obchodní jméno a IČ
organizace (fyzické osoby - podnikatelé).

•

Příjemci, kterým mohou být poskytovány Vaše osobní údaje:
a) orgány veřejné správy a veřejné moci na výkon kontroly a dozoru, Policie ČR, soudy, pojišťovny;
b) naši smluvní partneři, a to zejména společnosti poskytující právní, ekonomické, účetní, daňové
poradenství, auditoři.

•

Přenos Vašich osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace neprovádíme.
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•

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou právními předpisy nebo po dobu trvání smluvního
vztahu, a následně nejvýše 10 let po ukončení smluvníhovztahupro účely archivace dle zákona;
V ostatních přípdech pak nejdéle 4 roky po ukončení kalendářního roku, ve kterém došlo k vyřešení,
vybavení a zodpovězení Vašich podnětů, žádostí, stížností, reklamací a škodných / pojistných
událostí.

•

Zdroj získání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje o Vás jsou získány:
z údajů Vámi poskytnutých (jako fyzických osob-podnikatelů či osob jednajících jménem
podnikatelských subjektů či zástupců těchto subjektů);
z veřejných zdrojů (zejména informací uvedených na internetu);
od Vašich zaměstnavatelů;
od našich smluvních partnerů;
od třetích subjektů, zejména orgánů veřejné správy a veřejné moci na výkon kontroly a dozoru,
soudy, donucovací / přestupkové řízení, exekutorů, notářů.

•

Podle povahy účelu / právního základu zpracování Vašich osobních údajů je poskytnutí osobních
údajů:
- zákonným požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů by
mohlo být považováno za porušení zákonných povinností z naší strany a s tím související
možné následky pro Vaše práva podle příslušných právních předpisů; nebo
- smluvním požadavkem, jelikož možnými následky neposkytnutí Vašich osobních údajů je
nemožnost z naší strany poskytnout Vám plnění plynoucí ze smluvního vztahu.

2. Přímý marketing
•

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je informování o našich produktech a službách jakož i
reklamních nabídkách, a to zejména prostřednictvím zasílání e-mailů, resp. SMS.

•

Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů je:

a) náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR) v případě, pokud jste našim zákazníkem a
marketingová komunikace se vztahuje na nabídku podobných výrobků / služeb, které jste již od nás
získali a v rámci zakoupení našeho produktu / služby jste nám poskytli i Váš elektronický kontakt (email, mobilní telefon).
Při každé marketingové zprávě, kterou Vám zašleme, Vám nabídneme možnost zamítnout (opt-out)
takové využívání Vašeho elektronického kontaktu (odhlášení se s odběru marketingových zpráv);
Našim oprávněným zájmem je informovat Vás o naší nabídce zboží / služeb a tím rozšířit Vaši
vědomost o rozsahu a nabídce našich výrobků / služeb;
b) Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (musí splňovat náležitosti dle čl. 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení GDPR).
•

Rozsah zpracovávaných Vašich osobních údajů:
Identifikační, kontaktní, demografické údaje, a to zejména jméno a příjmení, titul, adresa bydliště,
telefonický / e-mailový kontakt.

•

Příjemci, kterým mohou být poskytovány Vaše osobní údaje:
Naši smluvní partneři, a to zejména subjekty spolupracující s námi na marketingové komunikaci.
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•

Přenos Vašich osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace neprovádíme.

•

Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje uchováváme po dobu trvání účelu jejich zpracování, nebo po dobu stanovenou
právními předpisy; v případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu, jsou
osobní údaje uchovávány po dobu trvání souhlasu.

•

Zdroj získávání Vašich osobních údajů:
Osobní údaje o Vás jsou získány:
- přímo od Vás (údaje Vámi poskytnuté);
- z veřejných zdrojů, a to zejména informací uvedených na internetu.

3. Zpracování osobních údajů zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání
Vedení personální a mzdové agendy a plnění práv a povinností správce souvisejících s pracovním
poměrem nebo obdobným pracovním vztahům (zejména dohody o pracích konaných mimo pracovní
poměr).
•

Právní základ zpracování osobních údajů:

a) Splnění právní povinnosti Kamýk Daunen (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR), uložených na základě
zvláštních zákonů (zejména Zákoníku práce, zákonů finančních a účetních, zákonů v oblasti
zdravotního a sociálního pojištění a pod.);
b) Plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnanání (subjekt údajů)
(čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR);
c) Legitimní (oprávněný) zájem Kamýk Daunen (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR), kdy je zpracování
údajů zaměstnance nezbytné pro ochranu zájmů Kamýk Daunen jako zaměstnavatele a zpracování
těchto údajů nezasahuje do zájmů, práv a svobod zaměstnanců Kamýk Daunen (např. přidělení
osobního čísla zaměstnance, zpracování fotografie zaměstnance při vydání průkazu zaměstnance,
evidence firemních benefitů a pod.);
d) Souhlas zaměstnance Kamýk Daunen (čl. 6 odst. 1 písm. a)Nařízení GDPR) a to pouze ve vyjímečných
situacích, pokud nenastane zjevná nerovnost ve vztahu mezi Kamýk Daunen jako zaměstnavatelem
a zaměstnancem a souhlas bude splňovat všechny podmínky stanovené čl. 7 Nařízení GDPR.
•

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
Rozsah zpracovávaných osobních údajů je převážně stanoven příslušnými právními předpoisy. Jedná se
zejména o nezbytné a minimální údaje kategorie:
- Identifikační údaje;
- Kontaktní údaje;
- Demografické údaje (např. jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště);
- Elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mail);
- Datum narození, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, bankovní spojení, a další).
Dále jsou zpracovávány také nezbytné údaje o vzdělání, předchozích zaměstnání, údaje o rodinných
příslušnících (pro potřeby daňových srážek či slev), údaje o nařízených srážkách ze mzdy a další.

•

Příjemci, kterým mohou být osobní údaje poskytovány:

a) sociální pojišťovna, zdravotní pojišťovna, finanční úřad, doplňkové důchodové společnosti, penzijní
fondy, orgány veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, zástupci zaměstnanců,
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Úřad práce, orgány sociálních věcí a rodiny, cizinecká policie ČR, banky, soudy / orgány činné v
trestním řízení, exekutor, apod.
b) smluvní partneři Kamýk Daunen, a to zejména subjekty spolupracující jako zpracovatelé osobních
údajů na základě smluvního vztahu (např. poskytující právní, ekonomické, účetní, daňové
poradenství, auditoři a pod.).
•

Předávání osobních údajů do třetí země:
Kamýk Daunen neprovádí předávání osobních údajů do třetí země nebo do mezinárodní organizace
(ledaže by o takové předání požádala sama dotčena osoba – subjekt údajů).

•

•

Doba uchovávání osobních údajů:
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností souvisejících s
pracovním poměrem nebo obdobným pracovním vztahům, jakož i vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.
Osobní údaje získané oduchazečnů o zaměstnání jsou uchovávány po dobu trvání účelu jejich
zpracování, nejvýše však:
a) po dobu 6 měsíců po skončení výběrového řízení a předsmluvních vztahů;
b) při poskytnutí souhlasu uchazeče o zaměstnání po dobu 24 měsíců pro účely uchovávání v
databázi uchazečů o zaměstnání a nabídky dalších volných pracovních pozic, nebo do doby
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Zdroj získání osobních údajů:
Osobní údaje jsou získány:
- ze vstupního formuláře, životopisu, vstupního pohovoru, vzájemné komunikace;
- od třetích osob, a to zejména od personálních agentur, orgánů státní správy, samosprávy,
soudů, předchozích zaměstnavatelů, smluvních partnerů;
Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem Kamýk Daunen. Dotčená osoba je povinna
poskytnout požadované osobní údaje. Neposkytnutí osobních údajů by mohlo být považováno za
porušení zákonných povinností ze strany Kamýk Daunen a mohlo by mít následky pro práva dotčené
osoby podle příslušných právních předpisů. Poskytnutí osobních údajů je také smluvním požadavkem.
Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost uzavřít smluvní vztah nebo poskytnout dotčené
osobě plnění dohodnuté ve smlouvě.
Obdobně jsou vedeny:
- Agenda evidence docházky do práce, kontrola odpracovaného času, evidence nároku na stravné,
evidence nároku na cestovní náhrady;
- Sledování plnění pracovních smluv, řízení, plánování a organizace práce, kontrola plnění pracovních
povinností zaměstnanců, ochrana majetku zaměstnavatele;
- Kontrola dodržování pracovněprávních povinností zaměstnance při využívání služebního vozidla,
(ochrana majetku zaměstnavatele - služebních vozidel před krádeží či poškozením);
- Zpracovávání nezbytných údajů pro potřeby vyřizování sporů, podnětů a stížností.
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4. Kamerový systém v sídle společnosti Kamýk Daunen
•

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je:

ve vztahu ke všem prostorům areálu sídla společnosti Kamýk Daunen (včetně vstupního prostoru) je
účelem provozu kamerového systému ochrana majetku, života a zdraví našich zaměstnanců, jakož i jiných
osob nacházejících se v prostorách sídla naší společnosti, ochrana práv a právem chráněných zájmů naší
společnosti, včetně případného poskytování součinnosti státním orgánům / orgánům veřejné správy při
odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné) činnosti.
•

Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení GDPR); oprávněným zájmem je:

ve vztahu ke všem prostorům sídla Kamýk Daunen (včetně vstupního prostoru) ochrana majetku, života
a zdraví našich zaměstnanců, ochrana práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, jakož i jiných
osob nacházejících se v prostorách sídla naší společnosti, včetně poskytování součinnosti státním
orgánům / orgánům veřejné správy při odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné)
činnosti.
Tento náš oprávněný zájem nezasahuje do zájmů nebo základních práv a svobod dotčených osob
(subjektů údajů).
• Rozsah zpracovávaných Vašich osobních údajů: obrazový záznam
Kamerový systém Kamýk Daunen nezpracovává obrazové systémy technologiemi rozpoznávání obličeje
(FRT – Face Recognition Technology) nebo umělé inteligence.
• Příjemci, kterým mohou být Vaše osobní údaje z kamerového systému předány:
a) orgány veřejné správy a veřejné moci při výkonu kontroly a dozoru, Policie ČR, soudy;
b) náš smluvní partner provádějící údržbu, servis a opravy technických a softwarových částí
kamerového systému Kamýk Daunen.
• Přenos Vašich obrazových záznamů (osobních údajů) do třetí země nebo mezinárodní organizaci není
v Kamýk Daunen prováděn.
• Doba uchovávání Vašich osobních údajů:
Obecná doba zpracování / uchovávání Vašich osobních údajů (obrazových záznamů) z kamerového
systému je 15 dní. Osobní údaje z kamerových záznamů mohou být zpracovávány / uchovávány nad
rámec obecné doby v případech jejich poskytování / použití státním orgánům / orgánům veřejné správy
při odhalování a vyšetřování protispolečenské (zejména trestné) činnosti nebo uplatňování našich nároků
vůči třetím osobám v rámci našich oprávněných zájmů po nezbytně potřebnou dobu s ohledem na účel
zpracování osobních údajů.
• Zdroj získávání Vašich osobních údajů: kamerový systém společnosti Kamýk Daunen.
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III.
PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU
Pokud se na zpracování osobních údajů provádí na základě Vámi uděleného souhlasu, jako subjektu údajů,
máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti o odvolání souhlasu na mailovou adresu
Pověřence pro ochranu osobních údajů Kamýk Daunen: dpo@kamykdaunen.cz

IV.
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Jako dotčená osoba (subjekt údajů), máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů vůči společnosti
Kamýk Daunen, jako správci údajů, následující práva:
a) právo získat potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se Vás týkají, a pokud tomu tak
je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům vztahujícím se k Vaší osobě;
b) právo na opravu Vašich nesprávných osobních údajů a/nebo právo na doplnění Vašich neúplných
osobních údajů;
c) právo na výmaz (zapomenutí) Vašich osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro
které se získány nebo jinak zpracovány, nebo neexistuje jiný právní důvod k jejich zpracování;
d) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud:
- namítnete správnost Vašich osobních údajů, a to po dobu ověřování jejich správnosti;
- zpracování je protizákonné a namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho
omezení jejich použití;
- Kamýk Daunen nadále nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je
Vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
e) právo namítat zpracovávání Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti, zejména pokud jsou
Vaše údaje zpracovávány pro účely marketingu;
f) právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli naší společnosti, a také právo
přenést tyto údaje dalšímu správci;
g) právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky, https://www.uoou.cz,
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha; tel. číslo: +420 234 665 111; email: posta@uoou.cz), pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů ze strany Kamýk Daunen,
které se Vás týká, je v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a tím jste přímo
dotčen/dotčena na svých zákonných právech;
h) pokud Vaše osobní údaje ze strany Kamýk Daunen nebyly získány přímo od Vás, máte právo získat
informaci od nás o tom, z jakého zdroje Vaše osobní údaje pocházejí, případně informace o tom, zda
údaje pocházejí z veřejně přístupných zdrojů.
Uplatnění těchto práv dotčenými osobami posuzujeme individuálně s ohledem na další okolnosti zpracování
osobních údajů. Výše uvedená práva subjektůúdajů nejsou právy absolutními, je nutno je posuzovat
v souvislostech s dalšími ustanoveními Nařízení GDPR. Vámi uplatněnéprávo vyřídíme do 30 dnů od jeho
doručení společnosti Kamýk Daunen.
Svá práva můžete uplatnit vůči společnosti Kamýk Daunen písemně na adresu našeho sídla: Kamýk Daunen
s.r.o.., Kamýk nad Vltavou č.p. 179, 262 63 Kamýk nad Vltavou, nebo elektronicky na e-mailovou adresu
pověřence pro ochranu osobních údajů dpo@kamykdaunen.cz.
.
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