Uplatnění práv subjektů Osobních Údajů
ve SPOLEČNOSTI CAREIRAS invest s.r.o.
Práva fyzických osob – subjektů údajů
V průběhu zpracování OÚ správcem, tj. ve společnosti je fyzickým osobám umožněno
uplatnit jejich právo na:
informace

a přístup k jejich OÚ (a to i vzdáleným způsobem, je-li to technicky

možné)
opravu/úpravu

jejich OÚ

omezení

zpracování OÚ

vznesení

námitky

o

tzn. uvedení OÚ do zvláštního režimu, ve kterém nebudou
zpracovávány, dokud nedojde k vyřízení námitky

nesouhlas
výmaz

se zpracováním

(právo být zapomenut)

přenositelnost
o

toto právo se týká výhradně OÚ poskytnutých subjektem údajů, a to
na základě souhlasu nebo v souladu s plněním smlouvy, zpracovávaných
automatizovaně, tj. v elektronické podobě

Společnost v roli správce OÚ má v těchto případech povinnost informovat o
požadavku fyzické osoby případné další jí pověřené zpracovatele OÚ.
Uplatnění práv fyzické osoby
Fyzické osoby (subjekty údajů) mohou uplatnit svá práva u správce (u společnosti)
prostřednictvím připraveného formuláře, viz příloha č. 8 – „Žádost subjektu osobních
údajů“. Ten může být publikován na webu společnosti ke stažení.
Subjekty údajů mohou vyplnit svůj požadavek v listinné podobě a poslat nebo doručit
osobně do sídla společnosti, případně zaslat vyplněný dotazník naskenovaný
v elektronické podobě na emailovou adresu personalni@careiras.cz opatřený
kvalifikovaným elektronickým podpisem kvůli ověření totožnosti.
Akceptovány budou rovněž žádosti podané v listinné či elektronické podobě jinak než
vyplněním uvedeného formuláře. I tyto žádosti však musí obsahovat údaje nezbytné
pro ověření identity žadatele v rozsahu







jméno a příjmení,
datum narození,
místo narození,
datum,
podpis.

Poskytované informace
Fyzické osoby mají právo na poskytnutí informací o OÚ, které správce zpracovává.
Níže uvedené informace není správce povinen poskytnout, pokud subjekt údajů již
uvedené informace má, nebo když zaznamenání či zpřístupnění OÚ je výslovně
stanoveno právními předpisy, nebo když poskytnutí těchto informací subjektu údajů
není možné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí (např. je-li zpracování prováděno pro
účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu
nebo pro statistické účely).
Informace poskytované subjektu údajů v okamžiku jejich získání jsou:
údaje

o správci OÚ;

případně
účely

údaje kontaktní osoby společnosti;

zpracování OÚ;

právní

základ (právní titul, oprávněné zájmy, souhlas) pro zpracování OÚ;

příjemce

nebo kategorie příjemců osobních údajů (pokud připadají v úvahu);

předávání

OÚ do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

lhůta

uložení OÚ, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této
doby;

existence

práva požadovat od správce přístup k OÚ týkajícím se subjektu údajů,
jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku
proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

existence

práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

případný

zdroj, ze kterého OÚ pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje
pocházejí z veřejně dostupných zdrojů[1] (pokud z důvodu využití různých
zdrojů nemůže být subjektu údajů sdělen původ osobních údajů, měly by být
poskytnuty obecné informace);

skutečnost,

zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním
požadavkem, nebo je nutné uvést jej do smlouvy, a zda má subjekt údajů
povinnost OÚ poskytnout, případně možné důsledky neposkytnutí těchto údajů;

skutečnost,

že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a
smysluplné informace týkající se použitého postupu, významu a
předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů;

existence

práva podat stížnost u dozorového úřadu.

Společnost poskytne subjektu údajů požadované informace bez zbytečného odkladu do
30 dnů od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na
složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
Ověření žadatele
Správce(tj. Careiras invest s.r.o.) je oprávněn využít všech vhodných opatření
k ověření identity subjektu údajů, který žádá o přístup k informacím o zpracovávaných
OÚ nebo uplatňuje jiné výše uvedené právo. Dále je posuzována oprávněnost
požadavku.
Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou mu být informace poskytnuty ústně, a to za
předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána jinými způsoby.
Proces vyřizování požadavků:
1.

Přijetí žádosti

2.

Evidence požadavku
1.

identifikace žadatele

2.

posouzení oprávněnosti požadavku
1.

potvrzení přijetí

2.

odmítnutí požadavku

3.

Předání požadavku k vyřízení odpovědné osobě

4.

Vyřízení požadavku

5.

Odpověď žadateli

6.

Uzavření požadavku

Vyřizování požadavků fyzických osob na přístup k OÚ a uplatnění práv subjektů OÚ
zajišťuje jednatel. Při odesílání písemné odpovědi žadateli budou u adresáta kromě
jména a příjmení uvedeny další známé údaje zajišťující doručení konkrétní osobě
(např. datum narození).
K uplatnění práv fyzických osob, k vyřízení žádostí a zajištění odpovědí lze využít
následující dokumenty:
„Žádost

subjektu osobních údajů“,

„Záznamy

o činnostech zpracování OÚ“.

[1] Tyto informace se subjektu údajů poskytnou pouze v případě, že byly získány
z jiných zdrojů než od subjektu.

