Příručka o ochraně údajů
pro Saferoad Group
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Výrazem „ochrana údajů“ se myslí zákony
a nařízení přijaté zeměmi k zajištění
shromažďování, zajištění dostupnosti a
jiného zpracování osobních údajů
poctivým a zákonným způsobem.

1. Úvod do ochrany údajů
Výrazem „ochrana údajů“ se myslí zákony a nařízení přijaté zeměmi k zajištění
shromažďování, zajištění dostupnosti a jiného zpracování osobních údajů (tedy
informací týkajících se fyzické osoby) poctivým a zákonným způsobem.
Zákony o ochraně údajů zakazují zpracování určitých kategorií osobních údajů jindy
než za výjimečných okolností a stanovují předpoklady, které je nutné splnit, aby bylo
zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.
Saferoad Group (dále „Saferoad“) zpracovává osobní údaje denně. Pro Saferoad
jsou soukromí a bezpečnost osobních údajů důležité. Saferoad proto přichází s touto
příručkou k zajištění zpracování osobních údajů v rámci Saferoad v souladu s
příslušnou legislativou na ochranu údajů. Účelem této příručky je informovat
zaměstnance Saferoad o základech problematiky, která se obecně řídí zákony na
ochranu údajů, a umožnit tak zaměstnancům Saferoad postupovat podle těchto
zákonů.
Tato příručka se vztahuje na všechny v Saferoad – na všechny zaměstnance,
manažery,
jednatele a členy představenstva („zaměstnanci“).
Kromě obecných postupů se musí zaměstnanci, kteří jsou odpovědní za činnosti
související se zpracováním osobních údajů, také řídit podrobnými požadavky v
místních zákonech na ochranu údajů.
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Zákony na ochranu osobních údajů
stanovují omezení kategorií osobních
údajů, které je možné shromažďovat, za
jakých podmínek mohou být údaje
shromažďované a na jak dlouhou dobu je
možné je ukládat.

2. Shrnutí
Zákony na ochranu osobních údajů stanovují omezení kategorií osobních údajů, které
je možné shromažďovat, za jakých podmínek mohou být údaje shromažďované a na
jak dlouhou dobu je možné je ukládat.
Navrhované kroky ke shromažďování (jako například shromažďování osobních údajů
zaměstnance nebo zákazníka, pořizování údajů o zákaznících pro marketingové účely
a shromažďování osobních údajů prostřednictvím webových stránek) musí být
důkladně analyzovány, aby nedošlo k porušení zákonů na ochranu osobních údajů.
Nezbytnost proporcionality a transparentnosti je klíčem a jednotlivci musí být
informováni o zpracování jejich osobních údajů společností Saferoad.
Osobní údaje je možné poskytovat třetím stranám pouze při splnění nezbytných
předpokladů a pouze v případě přijetí vhodných opatření, jako například uzavření
dohody o zpracování údajů.
Přenosy osobních údajů organizacím mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)
nebo přístup k osobním údajům organizacemi mimo EHP může nastat pouze v
případě existence právního základu k přenosu (jako například souhlasu nebo
standardní smlouvy).
Nedodržení mohou vést ke vzniku nároků na náhradu škody, k peněžním trestům
nebo trestům odnětí svobody, ale i k administrativním sankcím uvaleným dohledovým
orgánem.
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3. Shromažďování údajů
„Osobní údaje“ jsou jakékoliv informace, které se přímo nebo nepřímo
dotýkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Osobní údaje je
možné shromažďovat pro konkrétní, výslovné a zákonné účely a nikoliv dále
zpracovávat způsobem neslučitelným s těmito účely. Neexistuje-li právní
základ pro takový přenos (jako například souhlas nebo standardní smlouva),
není možné osobní údaje shromažďovat.
„Zpracováním osobních údajů“ je jakákoliv operace nebo soubor operací,
která je prováděna s osobními údaji, ať již automatickými prostředky nebo
jinými, včetně zejména sběr, třídění, ukládání, přizpůsobení, poskytnutí,
blokování nebo mazání.
Zpracování osobních údajů je zákonné pokud:



jednotlivec, kterého se osobní údaje týkají, udělil se zpracováním
souhlas;
zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž stranou jednotlivec je,
nebo k provedení kroků na žádost jednotlivce před uzavřením smlouvy;



zpracování je nezbytné k zajištění shody se zákonným závazkem, jehož
subjekt Saferoad je;



zpracování je nezbytné za účelem ochrany životně důležitých zájmů
jednotlivce;



zpracování je nezbytné k plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při uplatňování úředního oprávnění dělenému Saferoad nebo třetí
straně, které jsou údaje poskytovány; nebo
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zpracování je nezbytné za účelem oprávněného zájmu sledovaného
společností Saferoad nebo třetí stranou nebo třetími stranami, kterým
jsou údaje poskytnuty, s výjimkou, kdy je takový zájem potlačen zájmem
soukromí jednotlivce, kterého se osobní údaje týkají.

Tam, kde to vyžaduje příslušný zákon nebo kde je to jinak považované za přiměřené
praktické a vhodné, musí být shromažďování osobních údajů prováděno se
souhlasem dotyčného jednotlivce. Souhlasy od jednotlivců, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávané, musí být jednoznačné, výslovné a musí umožňovat revokaci souhlasu
dotyčným jednotlivcem.
Při shromažďování osobních údajů je nutné posoudit potřebu proporcionality a
transparentnosti. S ohledem na to musí být shromažďované osobní údaje adekvátní,
předmětné a nikoliv nadměrné vzhledem k účelům, kvůli kterým jsou údaje
shromažďované a/nebo dále zpracovávané.
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Citlivé osobní údaje nesmí být
shromažďovány, není-li takové
shromažďování považované podle
příslušného zákona za nezbytné
a zákonné.
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Citlivé osobní údaje a zvláštní kategorie
osobních údajů
„Citlivé osobní údaje“ jsou osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické
názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, zdraví nebo
sexuální život. Citlivé osobní údaje nesmí být shromažďovány, není-li takové
shromažďování považované podle příslušného zákona za nezbytné a zákonné.
Další kategorie osobních údajů, které nepředstavují citlivé osobní údaje, avšak kterým
je nicméně poskytnuta konkrétní ochrana podle příslušného zákona na ochranu
osobních údajů, musí být zpracovány s ohledem na potřebu konkrétní ochrany.
Příklady takových zvláštních kategorií osobních údajů zahrnují zejména:


údaje týkající se přestupků, trestných činů nebo bezpečnostních opatření,
která mohou být prováděna pouze pod dohledem úředního orgánu;



úvěrové informace;



osobní údaje dětí; a



osobní identifikační míry.
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Vyžaduje-li to příslušný zákon nebo je-li to
přiměřeně praktické a vhodné, musí být
jednotlivci informováni sdělením
o zpracování jejich osobních údajů.
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5.

Oznámení

Vyžaduje-li to příslušný zákon nebo je-li to přiměřeně praktické a vhodné, musí být
jednotlivci informováni sdělením o zpracování jejich osobních údajů. Toto oznámení
musí minimálně obsahovat následující informace:
název právnické osoby, která sama nebo společně s jinými určuje účel a prostředky
zpracování osobních údajů (někdy označované jako správce údajů);
účel, pro který mají být osobní údaje zpracovávány;
jakékoliv další informace, které jsou nezbytné, aby měli jednotlivci možnost uplatňovat
svá práva v souvislosti se zpracováním, jako například typy osobních údajů, příjemce
nebo kategorie příjemců údajů, a povaha přístupových práv podle příslušného zákona,
jak je popsáno v části 6.

6.

Žádosti o přístup

Pokud jednotlivec podá žádost o zasílání informací ohledně zpracování osobních údajů
společností Saferoad, námitku proti zpracování osobních údajů nebo žádost o opravu
chyby ve zpracovávaných údajích, musí Saferoad reagovat způsobem vyžadovaným
příslušným zákonem nebo jiným považovaným za přiměřeně praktickým a vhodným po
konzultaci s vice prezidentem pro řízení rizika.
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Zaměstnanec, který má přístup k osobním
údajům, musí zpracovávat údaje pouze
v souladu s účelem zpracování a nesmí
osobní údaje sdílet, distribuovat nebo jinak
poskytovat třetí straně, nemá-li k tomu
pokyn od Saferoad.
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7. Kvalita, důvěrnost a bezpečnost údajů
Zpracovávané osobní údaje musí být přesné a v maximální možné míře aktuální.
Osobní údaje, které jsou nepřesné nebo neúplné, musí být vymazány nebo opraveny.
Zaměstnanec, který má přístup k osobním údajům, musí zpracovávat údaje pouze v
souladu s účelem zpracování a nesmí osobní údaje sdílet, distribuovat nebo jinak
poskytovat třetí straně, nemá-li k tomu pokyn od Saferoad.
Je nutné nasadit vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů
před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou nebo úpravou,
neoprávněným poskytnutím nebo přístupem, nebo jinými nezákonnými podobami
zpracování. Rozsah takových opatření musí odpovídat rizikům, které zpracování
představuje, a povaze osobních údajů.
Narušení bezpečnosti, které ohrožuje důvěrnost nebo bezpečnost osobních údajů
zpracovávaných Saferoad, musí být hlášeno bezprostředně nadřízenému a vice
prezidentovi pro řízení rizik.

8. Ukládání
Osobní údaje musí být ukládány po dobu nezbytně nutnou s ohledem na účely, za
kterými byly shromážděny a s ohledem na příslušné lhůty stanovené zákonem.
Při vypršení lhůty k uložení osobních údajů je nutné je trvalým a bezpečným
způsobem vymazat.
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Osobní údaje mohou být poskytnuty
pouze třetím stranám, jako například
subdodavatelům, partnerům a dceřiným
společnostem Saferoad v případě
existence právního základu.
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9. Poskytnutí
Osobní údaje mohou být poskytnuty pouze třetím stranám, jako například
subdodavatelům, partnerům a dceřiným společnostem Saferoad v případě existence
právního základu. Při poskytování osobních údajů třetí straně musí být přijato
písemné rozhodnutí, zda je třetí strana považovaná za správce údajů nebo
zpracovatele údajů poskytovaných osobních údajů.
Výrazem „zpracovatel údajů“ se myslí právnická osoba, která zpracovává osobní
údaje jménem správce údajů. Výrazem „správce údajů“ se myslí právnická osoba,
která sama nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních
údajů.
Tam, kde to vyžaduje příslušný zákon, musí být uzavřena smlouva o zpracování údajů
s každým zpracovatelem údajů, například v souvislosti s využíváním cloudových
služeb nebo poskytováním IT služeb externími stranami. Tyto smlouvy musí po
zpracovateli údajů vyžadovat ochranu osobních údajů před dalším poskytováním a
zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s pokyny Saferoad.
Smlouva o zpracování údajů musí rovněž po zpracovateli údajů vyžadovat, aby
nasadil vhodná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a zajistil jejich
důvěrnost, a zahrnul postupy pro oznamování pro případ porušování údajů.
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10. Přenosy údajů
Přenosy osobních údajů organizacím mimo Evropský hospodářský prostor
(neboli EHP) nebo přístup k osobním údajům organizacemi mimo EHP jsou
možné pouze pokud organizace provádějící export obdržela ujištění, že budou
osobní údaje adekvátně organizací provádějící import chráněny.
Toho je možné dosáhnout využitím jedné ze standardních smluv Saferoad o
přenosu údajů, které jsou uvedeny v Příloze 1 (v případě přenosů správci
údajů mimo EHP) nebo Příloze 2 (v případě přenosů zpracovateli údajů mimo
EHP) k této příručce.
Standardní smlouvy Saferoad o přenosu údajů vycházejí ze šablon přijatých
Komisí EU a musí být vyplněny detaily o příslušném přenosu.

11. Marketingová
stránky

opatření

a

webové

Využívání osobních údajů pro marketingová opatření, jako například kampaně
přímého marketingu, marketingu prostřednictvím sociálních sítí nebo nákup
osobních údajů pro marketingové účely musí splňovat požadavky příslušného
zákona. Není-li možné stanovit zákonný důvod umožňující shromažďování a
využívání osobních údajů pro marketingové účely, nelze osobní údaje pro tyto
účely využívat.
Přímý marketing pomocí e-mailů vyžaduje souhlas od příjemce.
Jednotlivci mají oprávnění podat sdělení s nesouhlasem se zpracování jejich
osobních údajů pro účely týkající se přímého marketingu. Pokud jednotlivec
takové sdělení zašle, je nutné jej respektovat.
Každá z externích webových stránek Saferoad musí obsahovat prohlášení o
online soukromí, včetně postupů pro akceptaci souborů cookies a splnění
požadavků příslušného zákona. Úřady Spojených států agresivně využívaly
různé teorie k rozšíření jurisdikčního rozsahu amerických obchodních sankcí,
a často sledují neamerické společnosti, zda neporušily americké sankce,
třebaže takové transakce příslušný místní zákon neporušují.
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12. Oznámení o činnostech zpracování údajů
Každá společnost v rámci Saferoad je povinna informovat příslušný dohledový orgán
o svých činnostech zpracování údajů, neplatí-li výjimka z takové informační
povinnosti.
Dojde-li ke změně činností zpracování údajů, musí být provedeno posouzení, zda je
nutné oznámení prováděná příslušnému dohledovému orgánu aktualizovat nebo
upravit.

13. Pokuty
Pokuty za porušování zákonů na ochranu údajů zahrnují nároky na odškodnění
jednotlivci, jejichž osobní údaje byly nezákonně zpracovány, pokuty a ztrátu osobní
svobody. Dále může dohledový orgán zakázat jednotlivým společnostem v Saferoad
zabývat se určitými kroky zpracování a uvalit další správní sankce.
Evropská unie zvažuje návrhy na zvýšení výše pokut za porušení zákonů na ochranu
údajů, jako například správní pokuty až do 5 % celosvětového ročního obratu správce
údajů nebo 100 miliónů EUR.
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14. Co dělat a co nedělat

Co dělat:


Věnovat zvláštní pozornost péči shromažďování a
zpracování citlivých osobních údajů a dalších
zvláštních kategorií osobních údajů.



Poskytovat informace jednotlivcům a odpovídat na
žádosti o přístup v rozsahu nezbytném dle
příslušného zákona nebo v míře jinak považované
za přiměřeně praktickou a vhodnou po poradě s
vice prezidentem pro řízení rizik.



Zachovávat důvěrnost osobních údajů a nasadit
takovou úroveň zabezpečení, jež odpovídá rizikům,
které

zpracování

představují.
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a

povaha

osobních

údajů

Co nedělat:
o

Shromažďovat osobní údaje bez určení
důvodu zpracování a časového období,
během kterého je důvod relevantní.

o

Shromažďovat osobní údaje na základě
„bylo by pěkné je mít“.

o

Shromažďovat

nebo

přenášet

osobní

údaje, a to i dceřiným společnostem
Saferoad, bez realizace vhodných opatření,
jako například smlouvy o zpracování údajů.
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15. Hlášení
Zaměstnanci s podezřením na porušení těchto zásad nebo příslušných
zákonů na ochranu údajů v rámci Saferoad musí kontaktovat vice prezidenta
pro řízení rizik.

16. Školení
Saferoad poskytuje adekvátní školení všem zaměstnancům ve shodě
s rizikovým profilem a Saferoad a dle příslušných odpovědností
zaměstnance.

17. Interní audit
Vice prezident pro řízení rizik je odpovědný za provádění nestranných,
vyčerpávajících auditů Programu shody společnosti, včetně ochrany údajů v
pravidelných

intervalech

ve

světle

specifických

oblastí

provozu,

geografického umístění a právních závazků Saferoad.

18. Rozdělení odpovědnosti za osobní
údaje v rámci Saferoad
Každá společnost skupiny Saferoad je správcem údajů v souvislosti se
zpracováním osobních údajů, ke kterému v takové společnosti skupiny
dochází. Takto je příslušná společnost skupiny odpovědná za manipulaci s
osobními údaji v souladu s touto příručkou a příslušnou legislativou na
ochranu údajů.
Každá společnost skupiny je dále odpovědná za vedení aktualizovaného
interního registru souvisejícího se zpracováním osobních údajů, za který je
společnost skupiny odpovědná.

22

19. Kontaktní informace na odpovědné zástupce
Generální ředitel je odpovědný za celkový dohled a zavedení Programu shody
společnosti.
Vice prezident pro řízení rizik je odpovědný za každodenní shodu Saferoad s touto
příručkou a zákony na ochranu údajů.

20. Související informace
Tuto příručku je nutné číst v kontextu následujících dokumentů:
• Popis Programu shody společnosti
• Kodex chování
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