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Bezpečnostní politika ochrany osobních údajů 
(Privacy policy) 

 

 
Ve společnosti OFTUM Bohemia s.r.o. chápeme informace jako náš důležitý majetek 
společnosti, který řídíme v souladu s přijatou strategií, která je postavena na třech základních 
pilířích: lidech, jejich znalostech a moderních technologiích. Uplatňováný systém 
bezpečnostní politiky zohledňuje všechny požadavky na zachování důvěrnosti, integrity a 
dostupnosti informací. 

 

Základy politiky ochrany osobních údajů 

1. Společnost při shromažďování osobních údajů jasně, čestně a transparentně 
informuje a povaze shromažďovaných osobních údajů a pro jaký účel jich míní 
používat. Použití osobních údajů společností na jiný než na začátku oznámený účel 
není schváleno bez poskytnutí přiměřených informací dotčeným jednotlivcům a 
pokud je to možné, společnosti musí být udělen souhlas na určené použití. 
Společnost má obecně oprávnění používat osobní údaje pro sekundární účely při 
provádění vnitřních kontrol a auditů a při dodržení svých zákonných povinností. 

2. Společnost osobní údaje shromažďuje a zpracovává do rozsahu uděleného 
platného a informovaného souhlasu nebo pokud to vyžadují oprávněné firemní 
zájmy společnosti, jako je uzavření nebo splnění smlouvy, realizace smluvních 
závazků a dodržení zákonných závazků. 

 
3. Jakýkoliv souhlas jednotlivce na shromažďování a používání jeho osobních údajů 

musí být udělen dobrovolně a na základě jasných informací společnosti o určeném 
používání údajů. Jednotlivec může takový souhlas kdykoliv odvolat bez 
nepřiměřených komplikací. Datum, obsah a platnost takového souhlasu musí být 
vždy zdokumentovány. 

 

4. Při zpracování osobních údajů jménem klienta nebo jiné třetí strany bude 
společnost kromě této politiky dodržovat směrnice a pokyny zpracování osobních 
údajů. 

 
5. Společnost shromažďuje a uchovává minimální objem osobních údajů potřebných 

pro určený počáteční účel, na který se údaje používají, a zajišťuje, že osobní údaje 
v jejím držení zůstanou vždy relevantní a přiměřené k určenému účelu. Společnost 
bude uchovávat všechny údaje v aktuálním stavu a v případě potřeby zajistí jejich 
opravu. 

6. Společnost osobní údaje uchovává pouze na čas potřebný pro určený účel. 
Konkrétní politiky uchovávání informací definují čas, po jehož uplynutí bude nutné 
takové údaje odstranit, zničit nebo anonymizován. 

7. Reagujeme na všechny žádosti nebo stížnosti jednotlivců související s jejich 
osobními údaji. 

8. Společnost uznává právo jednotlivce, které je uvedeno ve Směrnici práv dotčených 
osob. 

9. Společnost uznává, že některé kategorie osobních údajů jsou citlivé a vyžadují 
vyšší stupeň ochrany. Citlivé osobní údaje zahrnují informace týkající se 
zdravotního stavu osoby, biometrické a genetické údaje, záznamy v rejstříku trestů 
a veškeré další informace specificky chráněné platnými zákony o ochraně osobních 



 

 
údajů. 
Společnost takové citlivé osobní údaje shromažďuje a zpracovává, pouze pokud je 
to nezbytně nutné v rámci jedné z následujících okolností: 
a) jednotlivec udělil výslovný souhlas; 
b) používání je pro společnost nezbytné k dodržení zákonů o zaměstnanosti nebo 
jiných zákonných povinností. 

 
10. Společnost zavádí vhodné postupy a zabezpečení na omezení přístupu k citlivým 

datům pouze pro určené osoby a zabraňuje neoprávněnému přístupu, používání a 
šíření. 
Společnost zavádí vhodná opatření zabezpečení s cílem zajistit důvěrnost, integritu 
a dostupnost osobních údajů a zabránit riziku neoprávněného nebo nezákonného 
přístupu, úpravy, zničení či zveřejnění těchto údajů. Tato opatření na ochranu jsou 
založeny na posouzení dopadů při zohlednění ohrožení jednotlivce v souvislosti s 
konkrétními osobními údaji uchovávanými společností. Tato opatření zahrnují 
opatření zabezpečení a organizační opatření přizpůsobené typu zpracování a 
charakteru chráněných dat.  

11. Společnost bude jednotlivců promptně informovat o jakémkoliv narušení osobních 
údajů, které obsahovalo jejich osobní údaje, a takovýto incident oznámí příslušným 
úřadům podle platných zákonů.  

12. Společnost omezuje přístup k osobním údajům pouze pro ty zaměstnance nebo 
dodavatele, kteří musí provádět konkrétní úkoly v souvislosti s takovými údaji. 
Aplikuje se přiměřená informovanost, školení a závazky důvěrnosti s cílem zajistit, 
že osobní údaje nebudou sdíleny ani zveřejněny neoprávněným osobám včetně 
jakýchkoliv dalších zaměstnanců společnosti, kteří nepotřebují přístup k osobním 
údajům. 

                         
                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
      V Praze dne 25.05.2018 
 

 

 

                    ................................................ 

                            MUDr. Tomáš Juhás, PhD. 

                                 jednatel 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


