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A S P E C, spol. s r.o.
9. května 24, 794 01 Krnov

ODPOVĚDNOST A VEDENÍ ZÁZNAMU O ČINNOSTECH DLE ČL. 30 GDPR
1) Správce osobních údajů
Kontaktní údaje správce: Mgr. Hana Hudáková, jednatelka společnosti, hudakova@aspec.cz, tel.
554603203.
Kontaktní údaje zástupce správce: Štěpán Čelko, jednatel společnosti, celko@aspec.cz, tel.
554603205.
2) Zpracování osobních údajů (dále jen OÚ)
2. 1 Účely zpracování:
A) zákonné (občanský zákoník, zákoník práce, zákony pro ochranu zdraví a potravin v potravinářském
provozu, BOZP a PO, zákon o sociálním a důchodovém zabezpečení, aj.),
B) oprávněné zájmy společnosti (ochrana zdraví a bezpečí zaměstnanců, ochrana majetku
společnosti),
C) obchodní zájmy (oprávnění dle provozování živností společnosti).
2.2 Kategorie subjektů:
A) zájemci o zaměstnání, zaměstnanci a bývalý zaměstnanci,
B) spolupracující dodavatele služeb, materiálů, surovin,
C) klienti - odběratelé, zákazníci,
D) stážisté a praktikanti.
2.3 Lhůty pro výmaz:
se řídí dle směrnice společnosti pro archivaci a skartaci.
2. 4 Popis technických a organizačních opatření:
A) zaměstnanci společnosti dodržují mlčenlivost,
B) neposkytují OÚ neoprávněným osobám, a nestandardní cestou (např. neověřená emailová
adresa),
C) OÚ poskytují pověření zaměstnanci pouze na základě oprávněných zájmu, a to ověřeným osobám,
především na základě písemné žádosti,
D) za zpracování OÚ jsou odpovědní konkrétní zaměstnanci, kteří jsou řádně proškoleni,
E) dokumentace s OÚ je uložena a zabezpečena jak technický i elektronicky tak, aby nebyla dostupná
neoprávněným osobám,
F) všechna elektronická zařízení, ve kterých jsou uloženy OÚ, jsou chráněna,
G) objekty jsou chráněny ostrahou a kamerovým systémem,
H) ve společnosti jsou pravidla pro OOÚ stanovena písemně ve směrnici společnosti pro ochranu
osobních údajů,
I) v případě bezpečnostního incidentu postupuje správce údajů dle stanoveného postupu řešení
incidentu.
3. Kategorie příjemců:
3. 1 státní úřady a instituce (např. okresní správa sociálního zabezpečení),
3. 2 pojišťovny zaměstnanců a společnosti (např. pojištění zákonná, pojištění odpovědnosti),
3. 3 zpracovatelé ve smluvním vztahu o zpracování se správcem - certifikovaní školitelé (např.
Autoškola), externí konzultanti (např. BOZP a PO technik), ostraha objektu (např. bezpečnostní
služba), poskytovatelé elektronických evidenčních systému a programů a úložišť (např. Softwarové a
IT služby).
4. Informace do třetích zemi:
Společnost neposkytuje OÚ do třetích zemí.

Vážení spolupracovníci, Vaše data jsou chráněna a profesionálně
zpracovávána.
Za společnost
Mgr. Bc. Hana Hudáková, DiS. – jednatelka společnosti
Štěpán Čelko – jednatel společnosti

