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Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem 

 

1. Účel dokumentu 

 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout 

subjektu údajů (dále poskytovateli osobních 

údajů) případně jeho zákonnému zástupci, 

zákonné informace týkající se zpracování 

osobních údajů, které musí společnost TRIOS, 

spol. s r.o. jako Správce, případně jeho 

pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních 

údajů, poskytnout v momentě, kdy osobní údaje 

jsou získány. Dokument „Ochrana osobních 

údajů – Informace poskytované správcem“, 

může být poskytnut na vyžádání nebo 

zveřejněním na webových stránkách 

společnosti TRIOS: www. trios.cz. 

Subjektem údajů podle této směrnice se rozumí 

zaměstnanec TRIOS, popřípadě jakákoli jiná 

osoba, jejíž údaje TRIOS zpracovává. 

 

2. Totožnost a kontaktní údaje správce 

osobních údajů 

 

TRIOS, spol. s r o., 

Vedená u městského soudu v Praze, sp. zn.: C 

5132 

Kontaktní poštovní adresa: Zakouřilova 142, 

Praha 4 - Chodov 149 00 

Adresa pro osobní návštěvu: Zakouřilova 142, 

Praha 4 - Chodov 149 00 

Telefonní číslo: +420 267 912 030 

IČ: 44269471 

DIČ: CZ44269471 

Osoba pověřená správcem k řešení žádostí a 

realizaci požadavků subjektů údajů je jednatel 

společnosti Milan Tomášek, jednatel Správce 

 

 

3. Zákonnost zpracování osobních údajů  

 

Osobní údaje se mohou ve společnosti TRIOS 

zpracovávat pouze zákonným způsobem a 

pokud  

 

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů pro jeden či více 

konkrétních účelů; 

 

b) zpracování je nezbytné pro plnění či uzavření 

smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 

nebo pro provedení opatření přijatých před 

uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu 

údajů; zejména se tedy jedná o plnění smlouvy 

uzavírané se zaměstnanci, s odběrateli a 

dodavateli zboží a služeb; 

 

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní 

povinnosti, která se na správce vztahuje; patří 

sem zejména povinnost zpracování osobních 

údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru 

a ze souladu činnosti správce s legislativou. 

 

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně 

důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné 

fyzické osoby; z důvodu například autonehody, 

požáru, přírodní katastrofy aj. 

 

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu; 

 

f) zpracování je nezbytné pro účely 

oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 

strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy 

mají přednost zájmy nebo základní práva a 

svobody subjektu údajů vyžadující ochranu 

osobních údajů.  

 

Souhlas subjektu údajů musí být informovaný, 

konkrétní a písemný a správce osobních údajů 

je povinen získat jej ještě předtím, než 

zpracování osobních údajů zahájí, a také je 

povinen jej po celou dobu zpracování prokázat. 

Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv 

odvolán.  

 

 

4. Obecné zásady pro zpracování osobních 

údajů (čl. 5 nařízení)  

 

Při práci s osobními údaji se všichni 

zaměstnanci společnosti TRIOS řídí těmito 

obecnými zásadami: 

 

Zákonnost - Zpracování osobních údajů na 

základě právního předpisu. Zpracování 

osobních údajů na základě informovaného 

souhlasu. 

Korektnost - Správné, přesné, společensky 

bezvadné použití. 

Transparentnost - Všechny informace o 

ochraně osobních údajů určené subjektu údajů 

jsou stručné, snadno přístupné a srozumitelné, 

podávané za použití jasných a jednoduchých 

jazykových prostředků. 

Účelové omezení - Shromažďování osobních 

údajů jen za jasně stanoveným účelem. 

Minimalizace údajů - Nezpracovávat více 

údajů, než je pro daný účel nezbytně nutné. 
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Přesnost - Zpracovávané osobní údaje musí být 

přesné. 

Omezené uložení - Osobní údaje jsou uloženy 

jen po dobu nezbytně nutnou. 

Integrita a důvěrnost - 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. 

Odpovědnost správce  - Společnost TRIOS 

zavedla vhodná technická a organizační 

opatření, aby zajistila a byla schopna doložit, že 

zpracování je prováděno v souladu s nařízením. 

 

5. Oblasti zpracování osobních údajů  

 

a) Plnění povinností zaměstnavatele 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro 

splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je 

TRIOS a subjekt údajů  

 

b) Prezentace a propagace TRIOS a 

marketing 

Zpracování údajů prostřednictvím webových 

stránek TRIOS, tiskových zpráv a jiná 

komunikace s veřejností: TRIOS shromažďuje 

a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v 

rozsahu – fotografie, videa, zvukové záznamy, 

a to pouze na základě informovaného souhlasu 

uděleného ke zpracování osobních údajů; tento 

souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat. 

Zpracování musí být vždy v souladu s platnými 

právními předpisy upravující osobnostní práva 

(zejména občanský zákoník).  

c) Oprávněné zájmy správce                                                                                                                                                                             

TRIOS zpracovává osobní údaje subjektu 

údajů i na základě oprávněného zájmu. Takto 

zpracované údaje nesouvisí s veřejným 

zájmem nebo výkonem veřejné moci, ale 

s vnitřní bezpečností chodu organizace a 

s kvalitou, efektivitou a IT zabezpečením. 

Mezi tyto oprávněné zájmy, na základě kterých 

TRIOS zpracovává osobní údaje bez souhlasu 

patří např. evidence jména, příjmení a 

kontaktních údajů žadatele o pracovní pozici 

za účelem možnosti pozvat žadatele na 

pracovní pohovor… 

 

6. Zpracování citlivých údajů, tedy zvláštní 

kategorie osobních údajů  

 

Zakazuje se zpracování údajů, které vypovídají 

o rasovém či etnickém původu, politických 

názorech, náboženském vyznání či 

filozofickém přesvědčení nebo členství v 

odborech, a zpracování genetických údajů, 

biometrických údajů za účelem jedinečné 

identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním 

stavu či o sexuálním životě nebo sexuální 

orientaci fyzické osoby.  

 

7. Informace o ochraně osobních údajů  

 

  Veškeré informace o tom, jak společnost TRIOS 

zajišťuje ochranu osobních údajů, jsou 

v listinné podobě uloženy ve spisovně TRIOS, 

v elektronické podobě na internetových 

stránkách TRIOS http://www.trios.cz.  

 

8. Práva poskytovatele osobních údajů 

 

Jednatel společnosti TRIOS stanoví následující 

základní pravidla pro přístup k osobním 

údajům: 

Obecně se jednotlivá práva realizují 

prostřednictvím podaní písemné žádosti u 

osoby určené Správcem, ve které subjekt údajů 

specifikuje svůj požadavek. Společnost TRIOS 

musí subjektu údajů poskytnout kopie 

zpracování osobních údajů. Společnost TRIOS 

poskytuje subjektu údajů informace o ochraně 

osobních údajů bezplatně. Pouze v případě, kdy 

jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně 

nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože 

se opakují, může jednatel společnosti 

rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, 

nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou 

nedůvodnost dokládá správce (společnost). 

Žádost nelze odepřít z technických nebo jiných 

provozních důvodů. Společnost TRIOS vždy 

dbá na to, aby poskytnutá informace 

uspokojovala pouze oprávněný zájem žadatele. 

Společnost TRIOS vždy dbá na to, aby při 

poskytnutí informace o osobních údajích nebyly 

zároveň poskytnuty osobní údaje jiných osob. 

Žádost subjektu údajů vyřizuje společnost 

TRIOS bez zbytečného odkladu, nejpozději do 

1 měsíce, přičemž v případě potřeby může být 

tato lhůta prodloužena o 2 měsíce. 

 

a) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 

nařízení) 

Každý subjekt údajů má právo na přístup 

k osobním údajům, které se ho týkají. Subjekt 

údajů má právo si podat žádost o informaci, zda 

a v jakém rozsahu jsou zpracovávány jeho 

osobní údaje.  

b) Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 

nařízení) 

http://www.trios.cz/
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Každý subjekt údajů má právo na 

opravu osobních údajů, které se ho týkají. Může 

se jednat o změnu jména, adresy bydliště, 

telefonního čísla apod. Zaměstnanci mají 

povinnost ohlašovat zaměstnavateli všechny 

skutečnosti, které jsou nezbytné pro vedení 

personální a mzdové dokumentace.  

c) Právo na výmaz a omezení zpracování 

osobních údajů (čl. 17 a 18 nařízení) 

Každý subjekt údajů má právo na výmaz 

osobních údajů, které se ho týkají.  Každý 

subjekt údajů má právo na omezení zpracovaní 

osobních údajů a to tak, že údaje jsou vyloučeny 

ze zpracování, do doby, než budou vyjasněny 

důvody omezení. Těchto práva nelze využít při 

zákonném zpracovávání osobních údajů 

(pracovněprávní předpisy, personální a mzdová 

evidence apod.) S těmito dokumenty je 

nakládáno podle interních pravidel TRIOS pro 

archivaci a skartaci a podle této směrnice. 

Právo na výmaz nebo omezení osobních údajů 

se týká pouze případů, kdy subjekt údajů dává 

souhlas se zpracováním osobních údajů. 

d) Právo vznést námitku proti zpracování 

osobních údajů (čl. 21 nařízení) 

Každý subjekt údajů má právo vznést námitku 

proti zpracování osobních údajů, které se ho 

týkají. Námitka se podává k rukám jednatele 

TRIOS, který o ní rozhodne bez zbytečného 

odkladu v souladu s nařízením.  

e) Právo na přenositelnost osobních údajů 

(čl. 20 nařízení) 

Každý subjekt údajů má právo získat osobní 

údaje, které Správce zpracovává na základě 

souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově 

čitelném formátu, a rovněž právo předat tyto 

údaje jinému správci.  

f) Právo odvolat Souhlas se zpracováním 

osobních údajů 

V případě, že je zpracování osobních údajů 

založeno na Souhlasu subjektu údajů, má 

subjekt údajů právo souhlas kdykoliv odvolat. 

 

9. Webové stránky TRIOS, fotografie a 

projevy osobní povahy  

Osobní údaje osob na webových stránkách 

TRIOS (http://www.trios.cz) je možné využívat 

pouze se souhlasem dotčených osob. Souhlas 

subjektu údajů musí být informovaný, 

konkrétní a písemný a správce osobních údajů 

je povinen získat jej ještě předtím, než 

zpracování osobních údajů zahájí. 

Mezi osobní údaje patří i fotografické záznamy 

a videozáznamy (dále jen fotografie). Subjekty 

údajů jsou seznámeny s ustanovením § 84 – 90 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o 

podobě a soukromí. Pořizování fotografií za 

účelem propagace a informování o činnosti 

TRIOS je vždy vázáno na informovaný souhlas, 

s výjimkou vědeckého nebo uměleckého účelu 

a záznamů pro tiskové, rozhlasové, televizní 

nebo obdobné zpravodajství. Ke zveřejnění jsou 

určeny pouze fotografie vhodné. 

 

10. Kamerový systém  

O použití kamerového systému rozhoduje 

jednatel TRIOS. Kamerový systém se používá 

výhradně k naplnění stanoveného účelu 

(bezpečnost, ochrana zdraví a majetku a 

zaměstnanců). Monitorované osoby jsou o 

činnosti kamerového systému informování před 

vstupem do budovy. O každém použití záznamu 

kamerového systému bude proveden písemný 

záznam.  

 

11. Ohlašování případů porušení 

zabezpečení osobních údajů dozorovému 

úřadu  

Jestliže kterákoliv ze zúčastněných stran 

(správce, zpracovatel, subjekt údajů) získá 

podezření, že je porušeno zabezpečení osobních 

údajů, je povinna toto ohlásit pověřené osobě 

správce. 

 

 

 

http://www.trios.cz/

