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Ochrana osobních údajů 
 
1. Úvodní informace 
Organizace VJB PARTNER s.r.o., v souvislosti s výkonem své činnosti zpracovává osobní údaje 
fyzických osob. Fyzickými osobami jsou v tomto případě zaměstnanci organizace VJB PARTNER 
s.r.o. (případně jejich rodinní příslušníci), dále zástupci zákazníků či dodavatelů – fyzické osoby (dále 
jen subjekty údajů).  
 
Údaje jsou zpracovány v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s požadavky NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 - obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů (dále též pouze „GDPR“).  
 
2. Správce osobních údajů 
Název (jméno) Správce: VJB PARTNER s.r.o. 
Kontaktní údaje Správce: K lanovce 1042, 362 51 Jáchymov 
Jméno a kontaktní údaje zástupce Správce: Pavel Bíško 

tel: +420 724 006 034 
e-mail: Pavel.Bisko@vjbpartner.cz 

 
3. Účel a rozsah zpracování osobních údajů 
Osobní údaje jsou získány na základě nejméně jednoho právního důvodu, shromažďují se a zpracovávají 
pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu po dobu nezbytně nutnou. Dodržujeme tak 
následující zásady zpracování: 

• zákonnost, korektnost a transparentnost: ve vztahu k subjektu údajů musí být OÚ 
zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem; 

• účelové omezení: OÚ mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a 
legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; 

• minimalizace údajů: OÚ musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve 
vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány; 

• přesnost: OÚ musí být přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá 
rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se 
zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;  

• omezení uložení: OÚ musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po 
dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; 

• integrita a důvěrnost: OÚ musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení 
osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních 
opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením 
nebo poškozením.   

 
Základní účel: 

• Účetní a daňové povinnosti (právním důvodem je jiný právní předpis) 
• Vedení kontaktů za účelem komunikace se zástupcem zákazníka nebo dodavatele (právním 

důvodem je předpoklad uzavření smluvního vztahu) 
 
Rozsah osobních údajů: 
Osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých výše uvedených 
účelů zpracování, a to v rozsahu, ve kterém byly od subjektů údajů získány. 
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Rozsah údajů:  

Zaměstnanci 
Shromažďování osobních údajů zaměstnanců (případně jejich rodinných příslušníků) Správce, 
zaznamenání, ukládání těchto údajů na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, 
zpřístupnění přenosem (např. předávání informací ČSSZ), blokování a likvidace údajů s využitím 
manuálních a automatizovaných prostředků. 
Automatizované prostředky: 

• Nejsou využívány. 
Účel zpracování: 

• plnění zákonných povinností Správce vyplývajících ze zvláštních předpisů (jmenovitě zák. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. zn., a dalších) 

 
Zákazníci 
Shromažďování osobních údajů zaměstnanců zákazníků Správce, zaznamenání, ukládání těchto údajů 
na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, zpřístupnění přenosem, blokování a likvidace 
údajů s využitím manuálních a automatizovaných prostředků. 
Automatizované prostředky: 

• Nejsou využívány 
Účel zpracování: 

• Splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (kontaktní údaje na zaměstnance 
zákazníka) 

 
Dodavatelé 
Shromažďování osobních údajů zaměstnanců dodavatelů / dodavatelů (OSVČ) Správce, zaznamenání, 
ukládání těchto údajů na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, zpřístupnění přenosem, 
blokování a likvidace údajů s využitím manuálních a automatizovaných prostředků. 
Automatizované prostředky: 

• Nejsou využívány 
Účel zpracování: 

• Splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů 
• plnění zákonných povinností Správce vyplývajících ze zvláštních předpisů (jmenovitě zák. o 

DPH v pl. zn., a dalších) 
 
Jiné kategorie subjektů údajů 
Nejsou. 

 
4. Kategorie příjemců osobních údajů 
Osobní údaje jsou poskytovány subjektům poskytujícím IT služby, správu domén, technickou podporu 
apod., pokud je to potřeba.  
 
Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v Evropské unii nebo zemích, které zajišťují odpovídající 
úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské unie.  
 
Zpracovatel osobních údajů ve smyslu GDPR není využíván.  
 
5. Doba uchovávání osobních údajů 
V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují identifikaci subjektů, 
uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanovených účelů, a dále v návaznosti na 
daňové a účetní zákony. 
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Uchování osobních údajů nad rámec zákonem stanovených důvodů je vázáno na souhlas subjektu 
údajů. 

 
6. Práva subjektů údajů 
Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účel zpracování 
osobních údajů, případně kategoriích údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních 
údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích 
příjemců osobních údajů. Subjekt má právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení 
zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a 
právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě žádosti o uplatnění práv bude 
informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho 
měsíce od obdržení žádosti. V případě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na 
ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu 
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. 

 
7. Další informace 
V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů je možné kontaktovat správce telefonicky nebo 
emailem na následujících kontaktech: tel: +420 724 006 034; e-mail: Pavel.Bisko@vjbpartner.cz . 

 
 
 

Datum aktualizace: 25.5.2018 
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