
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů
(dále jen „GDPR“) 

I. Správce osobních údajů 

Správce osobních údajů:

Okresní hospodářská komora Mladá Boleslav
Staroměstské náměst 150, 293 01 Mladá Boleslav (Dukelská 1093, 293 01 Mladá Boleslav)
IČ: 46355049

(dále jen „správce“) 

tmto v souladu s člll 12 GDDlRD innfoormuje subjektb údajů o zppracování jejinch osobních údajů a o jejinch
právechl 

II.  Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zppracovánb v rozpsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správcin poskbtl, a to v
souvinslost s uzpavřením smluvního člin jinného právního vzptahu se správcem, nebo které správce
shromáždinl jinnak a zppracovává je v souladu s platnýmin právnímin předpinsb člin k plnění zpákonných
povinnnost správcel 

III. Zdroje osobních údajů 

 přímo od subjektů údajů (napřl reginstrace, e-mainlb, telefoon, chat, webové stránkb, kontaktní
foormulář  na  webu,  socinální  sítě,  vinzpintkb,  smlouvb,  souhlasb,  vindeozpázpnam  pořízpený
prostředninctvím techninckého zpařízpení správce ajl) 

 zp veřejná evindence – veřejnou evindencí je pro účlelb tohoto dokumentu:

 veřejný  rejstřík  dle  zpákona  čll  304/2013  Sbl,  o veřejných  rejstřících  právninckých
a fobzpinckých osob, ve zpnění pozpdějších předpinsů, tzpnl spolkový rejstřík, nadačlní rejstřík,
rejstřík  ústavů,  rejstřík  společlenství  vlastníků jednotek,  obchodní  rejstřík  a rejstřík
obecně prospěšných společlností 

 další reginstrb ve smbslu čll 111/2009 Sbl, o zpákladních reginstrech, ve zpnění pozpdějších
předpinsů

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování správcem

Identifkačlní údaje, kontaktní údaje, popinsné údaje, transakčlní údaje, technincké údaje o produktul

V. Kategorie subjektů údajů 

Subjektem údajů je fobzpincká osoba, jíž se osobní údaje týkají, konkrétně:

 zpaměstnanec správce
 uchazpečl o zpaměstnání u správce



 smluvní partner správce (fobzpincká osoba – podninkající, nepodninkající)
 subjekt  v předsmluvním  vzptahu  se  správcem  (objednatel  před  akceptací  objednávkb,

poptávající apodl)
 účlastník řízpení
 vedlejší účlastník řízpení
 dotčlená osoba, zpúčlastněná
 žadatel
 tazpatel
 plátce
 příjemce
 oprávněný
 povinnný
 poškozpený

VI. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů 

 orgánb státní správb

 orgánb místní samosprávb

 veřejné ústavb

 bankovní ústavb

 pojinšťovnb

 externí  subjekt  poskbtující  službb  správcin  v růzpných  oblastech  (BOZl,  účletninctví,  školení,
vzpdělávání)

VII. Účel a důvody zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů probíhá u správce :
 na zpákladě uděleného souhlasu subjektu údajů

 přin plnění smlouvb se subjektem údajů 

 přin provedení opatření přinjatých před uzpavřením smlouvb na žádost subjektu údajů 

 zp důvodu splnění právní povinnnost vzptahující se na správce (včletně archinvninctví na zpákladě
zpákona)

 zp důvodu ochranb žinvotně důležintých zpájmů subjektu údajů nebo jinné fobzpincké osobb

 zp důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zpájmu nebo přin výkonu veřejné mocin, ke
které je pověřen správce

 zp důvodu  oprávněného  zpájmu  správce  člin  třet stranb  (včletně  archinvninctví  na  zpákladě
oprávněného zpájmu správce)

Důvody zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
 výslovný souhlas subjektu,



 plnění povinnnost v oblast pracovního práva, práva socinálního zpabezppečlení a socinální ochranb,
 ochrana  žinvotně  důležintých  zpájmů  subjektu  údajů  nebo  jinné  fobzpincké  osobb  v  případě,  že

subjekt údajů není fobzpinckb nebo právně zppůsobinlý udělint souhlas,
 OÚ zpjevně zpveřejněných subjektem údajů,
 určlení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo přin jednání soudů,
 výzpnamný veřejný zpájem,
 archinvace  ve  veřejném  zpájmu,  pro  účlelb  vědeckého  člin  hinstorinckého  výzpkumu  nebo  pro

statstcké účlelbl

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správcel Zpracování je prováděno v jeho provozpovnách, sídle
správce  jednotlinvýmin  pověřenýmin  zpaměstnancin  správce,  přípl  zppracovateleml  Ke  zppracování
docházpí prostředninctvím výpočletní techninkb, popřl in  manuálním zppůsobem u osobních údajů v
linstnné podobě zpa dodržení všech bezppečlnostních zpásad pro správu a zppracování osobních údajůl
Za tmto účlelem přinjal správce techninckoorganinzpačlní opatření k zpajinštění ochranb osobních údajů,
zpejména opatření, abb nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodinlému přístupu k osobním
údajům,  jejinch  zpměně,  zpninčlení  člin  zptrátě,  neoprávněným  přenosům,  k  jejinch  neoprávněnému
zppracování, jakož in k jinnému zpneužint osobních údajůl Veškeré subjektb, kterým mohou být osobní
údaje  zppřístupněnb,  respektují  právo  subjektů  údajů  na  ochranu  soukromí  a  jsou  povinnnb
postupovat dle platných právních předpinsů týkajících se ochranb osobních údajůl 

IX. Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtamin uvedenýmin v příslušných smlouvách, ve vnintřních předpinsech správce člin v
příslušných  právních  předpinsech  jde  o  dobu  nezpbbtně  nutnou  k  zpajinštění  práv  a  povinnnost
plbnoucích jak zpe smluv, oprávněných zpájmů, tak in zp příslušných právních předpinsůl 

X. Práva subjektů údajů 

1l V souladu se člll 12 GDDlRD  informuje správce subjekt údajů o právu na přístup k osobním
údajům a k následujícím innfoormacím: 

 účlelu zppracování, 
 kategorinin dotčlených osobních údajů, 
 příjemcin  nebo  kategorine  příjemců,  kterým  osobní  údaje  bblb  nebo  budou

zppřístupněnb,
 plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženb, 
 veškeré dostupné innfoormace o zpdrojin osobních údajů, 
 pokud  nejsou  zpískánb  od  subjektu  údajů,  skutečlnost,  zpda  docházpí  k

automatzpovanému rozphodování, včletně proiflováníl 
2l Každý  subjekt  údajů,  který  zpjinst nebo  se  domnívá,  že  správce  nebo  zppracovatel  provádí

zppracování jeho osobních údajů, které je v rozpporu s ochranou soukromého a osobního žinvota
subjektu údajů nebo v rozpporu se zpákonem, zpejména jsou-lin osobní údaje nepřesné s ohledem
na účlel jejinch zppracování, může: 

 ložádat správce o vbsvětleníl 
 ložadovat,  abb  správce  odstraninl  takto  vzpninklý  stavl  Zejména  se  může  jednat  o

blokování, provedení opravb, doplnění nebo vbmazpání osobních údajůl 
 Je-lin  žádost  subjektu  údajů  shledána  oprávněnou,  správce  odstraní  neprodleně

zpávadný stavl



 Nevbhoví-lin správce žádost subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátt se přímo
na dozporový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajůl 

 Subjekt údajů má právo obrátt se se svým podnětem na dozporový úřad přímo bezp
učlinnění předchozpích krokůl 

3l Správce  poskbtuje  subjektům  údajů  innfoormace  a  sdělení  stručlným,  transparentním,
srozpumintelným a snadno přístupným zppůsobem zpa použint jasných a jednoduchých jazpbkových
prostředkůl  Infoormace a sdělení může SlRDÁVCE subjektům údajů poskbtovat písemně, ve
vhodných případech in elektroninckb nebo ústně, pokud sin ověří totožnost příslušného subjektu
údajůl

4l Správce je povinnen na žádost subjektů údajů o innfoormace reagovat bezp zpbbtečlného odkladu,
nejpozpdějin však do 1 měsíce od obdržení takové žádostl V odůvodněných případech může
správce tuto lhůtu prodloužint, nejdéle však o 2 měsícel Správce o prodloužení lhůtb innfoormuje
subjekt údajů, a to také do 1 měsíce od obdržení žádost subjektu údajů a sdělí  subjektu
údajů důvodb tohoto prodlouženíl  V případě, že subjekt údajů podá žádost o innfoormace a
sdělení elektroninckb, SlRDÁVCE mu je poskbtne elektroninckb, ledaže subjekt údajů nepožádá o
jinný zppůsob poskbtnut innfoormací a sdělení, napřl písemněl

5l lokud subjekt údajů žádá správce o přinjet určlintých opatření (opravu jeho osobních údajů,
jejinch  výmazp apodl)  a  správce  takové  opatření  nepřinjme,  innfoormuje  o  tom  subjekt  údajů
neprodleně, nejpozpdějin  do 1 měsíce od žádost o přinjet příslušného opatření, a to včletně
důvodů neprovedení  těchto  opatření  a  také innfoormace o  možnost subjektu údajů  podat
stžnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, přípl se obrátt na soudl

6l Infoormace a sdělení poskbtuje správce subjektu údajů bezpplatněl V případě, že subjekt údajů
člinní  opakované žádost, nebo jsou tbto žádost nedůvodné, člin  nepřinměřené, správce může
žádost subjektu údajů odmítnout anebo uložint přinměřený poplatek pokrývající adminninstratvní
nákladb  spojené  s poskbtnutm  innfoormací  a  sdělení  nebo  spojené  s  provedením
požadovaných opatřeníl  Správce musí být  schopen nedůvodnost člin  nepřinměřenost žádost
subjektu údajů doložintl

7l V případě,  že správce zpíská  osobní  údaje  přímo od subjektu údajů,  sdělí  přin  jejinch zpískání
subjektu údajů následující innfoormace:

a) indentifkačlní  a  kontaktní  údaje  správce  a  případného  zpástupce
správceí

b) účlelb zppracování, pro které jsou osobní údaje určlenb, a právní zpáklad
pro zppracováníí

c) oprávněné zpájmb správce nebo třet stranb v případě, že je zppracování
nezpbbtné pro účlelb oprávněných zpájmů správce, člin třet osobbí

d) případné příjemce nebo kategorine příjemců osobních údajůí
e) případný  úmbsl  správce  předat  osobní  údaje  do  třet zpemě  nebo

mezpinnárodní organinzpacin a exinstencin člin neexinstencin rozphodnut Evropské
kominse, že tato třet zpemě nebo mezpinnárodní organinzpace poskbtuje
odpovídající  ochranu osobním údajům,  dále  pak  odkazp  na  vhodné
zpárukb a prostředkb k zpískání kopine těchto údajů nebo innfoormace o
tom, kde bblb tbto údaje zppřístupněnbl

8l lokud  je  to  nezpbbtné  pro  zpajinštění  spravedlinvého  a  transparentního  zppracování,  správce
poskbtne subjektu údajů in další innfoormace, zpejména dobu zppracování osobních údajů, přípl
krintérina pro její stanovení, dále pak innfoormace o právu subjektu údajů na opravu osobních
údajů, jejinch výmazp apodl



9l V případě, že správce nezpíská osobní údaje přímo od subjektu údajů, sdělí přin jejinch zpískání
subjektu údajů innfoormace uvedené v odstl 7 písml a), b), d) a e), přípl in další innfoormace dle
odstl 8l

10l Správce innfoormuje  subjekt  údajů  o  zpměně účlelu  zppracování  osobních údajů,  kdbkolinv  k  ní
dojdel

11l Správce je  povinnen na požádání  dát subjektu údajů  potvrzpení  o  tom, zpda správce osobní
údaje, které se ho týkají,  zppracovává, a pokud ano, zpajinstt subjektu údajů přístup k těmto
údajům a k následujícím innfoormacím:

a) účlelb zppracováníí
b) kategorine dotčlených osobních údajůí
c) příjemcin  nebo  kategorine  příjemců,  kterým  osobní  údaje  bblb  nebo  budou  zppřístupněnb,

zpejména příjemcin ve třetch zpemích nebo v mezpinnárodních organinzpacíchí
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženb, nebo není-lin jin možné určlint, krintérina

použintá ke stanovení této dobbí
e) exinstence práva požadovat  od SlRDÁVCE opravu nebo výmazp osobních údajů  týkajících  se

subjektu  údajů  nebo  omezpení  jejinch  zppracování  anebo  vzpnést  námintku  prot tomuto
zppracováníí

fo) právo podat stžnost u Úřadu pro ochranu osobních údajůí
g) veškeré  dostupné  innfoormace  o  zpdrojin  osobních  údajů,  pokud  nejsou  zpískánb  od  subjektu

údajůl
12l Správce  je  v  souladu s povinnnostmin  stanovenýmin v odstl  11  povinnen poskbtnout  subjektu

údajů  kopinin  zppracovávaných osobních údajůl  Za poskbtnut kopiní  dle předchozpí  větb  může
správce účltovat přinměřený adminninstratvní poplatekl

13l Správce má povinnnost bezp zpbbtečlného odkladu opravint  nepřesné osobní  údaje týkající  se
subjektu údajů, doplnint neúplné osobní údaje, a to in poskbtnutm dodatečlného prohlášeníl

14l Správce má povinnnost bezp zpbbtečlného odkladu vbmazpat osobní údaje, týkající  se subjektu
údajů, pokud je naplněn jeden zp následujících důvodů:

a) osobní údaje jinž nejsou potřebné pro účlelb, pro které bblb shromážděnb
nebo jinnak zppracovánbí

b) subjekt údajů odvolá souhlas, pokud bblb osobní údaje zppracovávánb na
zpákladě  tohoto  souhlasu,  a  neexinstuje  žádný  další  právní  důvod  pro
zppracováníí

c) subjekt  údajů  vzpnese  námintkb  prot zppracování  a  neexinstují  žádné
převažující oprávněné důvodb pro zppracováníí

d) osobní údaje bblb zppracovánb protprávněí
e) osobní  údaje  musí  být  vbmazpánb  zpa  účlelem splnění  právní  povinnnost

stanovené právem Evropské unine nebo právním řádem České republinkbl
15l V případě, že správce osobní údaje subjektu údajů zpveřejninl a je povinnen je vbmazpat, musí

správce přinjmout (s ohledem na dostupnou technologinin a nákladb) přinměřené krokb k tomu,
abb  innfoormovalo jinné  správce  osobních údajů,  kteří  tbto  osobní  údaje  zppracovávají,  že  je
subjekt údajů žádá, abb vbmazpalin veškeré odkazpb na tbto osobní údaje, jejinch kopine in replinkacel

16l Správce není povinnen splnint povinnnost dle odstl 14 a 15, pokud je zppracování osobních údajů
pro něj nezpbbtné, napřl pro splnění právní povinnnost, jež vbžaduje zppracování osobních údajů
právem Evropské unine nebo právním řádem České republinkb, které se na správce vzptahuje,
nebo pro určlení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků apodl

17l Správce je povinnen omezpint zppracování osobních údajů subjektu údajů, pokud:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k

tomu, abb správce mohl přesnost osobních údajů ověřintí
b) zppracování je protprávní a subjekt údajů odmítá výmazp osobních údajů a

žádá místo toho o omezpení jejinch použintí
c) správce jinž  osobní údaje nepotřebuje pro účlelb zppracování,  ale subjekt

údajů je požaduje pro určlení, výkon nebo obhajobu právních nárokůí



d) subjekt  údajů  vzpnesl  námintku  prot zppracování  podle  odstl  19  tohoto
čllánku směrnince, dokud nebude ověřeno, zpda oprávněné důvodb správce
pro zppracování převažují nad oprávněnýmin důvodb subjektu údajůl

18l V případě, že správce omezpinl zppracování osobních údajů dle předchozpího odstavce, mohou
být  tbto osobní  údaje  zppracovávánb pouzpe se  souhlasem subjektu údajů,  nebo zp  důvodu
určlení,  výkonu nebo obhajobb právních nároků, zp  důvodu ochranb práv jinné fobzpincké nebo
právnincké osobb nebo zp důvodů důležintého veřejného zpájmu Evropské unine nebo některého
čllenského státu Evropské uninel

19l Správce předem innfoormuje subjekt údajů o zprušení omezpení zppracování osobních údajů dle
odstl 17l

20l Správce  je  povinnen  ozpnámint  jednotlinvým  příjemcům  innfoormacin  o  všech  opravách  nebo
výmazpech osobních údajů, o omezpení zppracování osobních údajů, s výjinmkou případů, kdb se
to ukáže jako nemožné nebo to vbžaduje nepřinměřené úsinlíl Správce rovněž innfoormuje subjekt
údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požadujel

21l V případě, že subjekt údajů vzpnese námintku prot zppracování osobních údajů Společlenstvím
vlastníků, které správce zppracovává zpa účlelem oprávněných zpájmů správce, člin  třet osobb,
správce na zpákladě této námintkb osobní údaje dále nezppracovává, ledaže prokáže zpávažné
oprávněné  důvodb  pro  zppracování,  které  převažují  nad  zpájmb  nebo  právb  a  svobodamin
subjektu  údajů,  nebo  pro  určlení,  výkon  nebo  obhajobu  právních  nárokůl  Správce  musí
subjekt údajů o tomto právu innfoormovat, a to nejpozpdějin přin první komuninkacin se subjektem
údajůl

XI. Ověření totožnost subjektu údajů

1l V  případě,  že  správce  obdrží  podání  fobzpincké  osobb  -  subjektu  údajů,  kterým v  souladu s
Nařízpením Evropského parlamentu a RDadb (EU) 2016/679 zpe dne 27l dubna 2016 o ochraně
fobzpinckých osob v souvinslost se zppracováním osobních údajů a o volném pohbbu těchto údajů
a o zprušení směrnince 95/46/ES (dále jen „GDDlRD“) 

a) uplatňuje právo na přístup ke svým osobním údajům, a/nebo,
b) žádá o vbřízpení žádost o potvrzpení, zpda správce ve smbslu GDDlRD

zppracovává osobní údaje týkající se žadatele, a/nebo,
c) žádá  o  bezpplatné  poskbtnut kopiní  zppracovávaných  osobních

údajů a/nebo,
d) žádá  o  sdělení,  které  kategorine  osobních  údajů  jsou

zppracovávánb, a/nebo,
e) žádá o sdělení, zpa jakým účlelem jsou osobní údaje zppracovávánb,

a/nebo,
fo) žádá o sdělení, jaká je plánovaná doba, po kterou budou osobní

údaje  uloženb,  nebo  není-lin  jin  možné  určlint,  jaká  jsou  krintérina
použintá ke stanovení této dobb, a/nebo,

g) žádá  o  sdělení,  zpda  (a  zpa  jakých  podmínek)  může  po  správcin
požadovat opravu nebo výmazp osobních údajů,  omezpení jejinch
zppracovávání,  popřípadě  zpda  a  jak  může  subjekt  údajů  podat
námintku prot zppracovávání mých osobních údajů, a/nebo,

h) žádá o sdělení, zpda (a jak) může subjekt údajů podat stžnost u
dozporového úřadu a kdo je tmto dozporovým úřadem, a/nebo,

in) žádá o sdělení veškerých dostupných innfoormací o zpdrojin osobních
údajů, které se subjektu údajů týkají, pokud nebblb zpískánb přímo
od něj, a/nebo,

j) žádá o sdělení,  zpda  vzphledem ke zppracovávání  osobních údajů
subjektu  údajů  docházpí  rovněž  k  automatzpovanému



rozphodování, včletně proiflování uvedenému v člll 22 odstl 1 a 4
GDDlRD, a přinnejmenším v těchto případech dále žádá o poskbtnut
smbsluplných innfoormací týkajících se použintého postupu, jakož in
výzpnamu a předpokládaných důsledků takového zppracování pro
jeho osobu, a/nebo,

k) žádá o sdělení, kdo jsou příjemcin osobních údajů tohoto subjektu
údajů, popřípadě žádá uvést jejinch kategorine, kterým bblb nebo
budou zppřístupněnb jeho osobní údaje, a/nebo,

l) žádá  o  sdělení  příjemců  zpe  třetch  zpemí  a  mezpinnárodních
organinzpací,  kteří mělin  nebo budou mít k dinspozpincin osobní údaje
subjektu údajů, a/nebo,

m) žádá  o  poskbtnut innfoormací  ohledně  zpáruk  dle  člll  46  GDDlRD v
případě,  že  se  osobní  údaje  předávají  do  třet zpemě  nebo
mezpinnárodní organinzpacin,

je správce vždb povinnen před zppracováním shora uvedených žádost dostatečlně ověřint indenttu
žadatelel  Má-lin  správce  pochbbnost o  totožnost žadatele,  má  právo  sin  od  žadatele  vbžádat
dodatečlné innfoormace nezpbbtné k potvrzpení jeho totožnost (člll 12 odst 6 GDDlRD)l

2l Správce je oprávněn v případě pochbbnost o indenttě žadatele vbžádat sin od této osobb:
a) zpaslání  žádost s  ověřeným  podpinsem  žadatele  v  případě,  že

žadatel učlinninl žádost v linstnné foormě,
b) zpaslání  žádost s  elektroninckým  podpinsem,  tjl  s  údajin  v

elektronincké podobě, které jsou přinpojené k datové zpprávě nebo
jsou  s  ní  loginckb  spojené,  a  které  slouží  jako  metoda  k
jednozpnačlnému ověření  indenttb  podepsané osobb ve vzptahu k
datové zpprávě

c) zpaslání žádost datovou schránkou, má-lin jin žadatel zpřízpenu

3l Správce  není  oprávněn  vbžadovat  další  innfoormace  k  ověření  indenttě  žadatele  zpejména  v
případech, kdb:

a) správce  v  rozphodné  době  (tjl  době  podání  příslušné  žádost)
zppracovává  emainlový  kontakt  jako  osobní  údaj  žadatele,  zpe
kterého bbla příslušná žádost odeslána

b) správce v rozphodné době zppracovává telefoonní člíslo žadatele, pak
učlinní telefoonát na toto telefoonní člíslo zpa účlelem ověření indenttb
žadatele  a  dle  dohodb  s  žadatelem  pak  zpašle  požadované
innfoormace  člin  sdělí  další  skutečlnost týkající  se  zppracování
osobních  údajů  elektroninckb  na  žadatelem  udanou  emainlovou
adresu člin písemně na žadatelem udanou adresu,

c) správce  má  možnost  indenttu  žadatele  ověřint  jinnak  (napřl
prostředninctvím veřejných rejstříků, dosavadní komuninkace)

d) žadatel  učlinninl  žádost  osobně  před  příslušným  pracovníkem
správce člin jinnou jím pověřenou osoboul

XII. Závěrečná ustanovení

lro případ dotazpů týkajících se zppracování osobních údajů subjektů údajů lzpe kontaktovat
ustaveného zpaměstnancel
Emainl: sekretarinat@ohkmblczp,  mbto@ohkmblczp 

mailto:sekretariat@ohkmb.cz
mailto:myto@ohkmb.cz


lrohlášení je veřejně přístupné na innternetových stránkách správce wwwlohkmblczp 

loslední aktualinzpace tohoto lrohlášení provedena dne 24l5l2018


