
 
 

 

 

ZÁKLADNÍ POJMY 

 

CO JE TO OSOBNÍ ÚDAJ? 

Osobním údajem jsou veškeré informace, které sbíráte, používáte či uchováváte o fyzických osobách, 

tj. o lidech při činnosti vaší firmy či organizace. Z dosahu Nařízení jsou vyňaty jen ty údaje, které: 

1. máte čistě pro osobní potřebu bez vztahu k Vašemu podnikání, 

2. nemůžete přiřadit ke konkrétnímu člověku (např. emailová adresa „info@nam.cz“), 

3. týkají se někoho, kdo už nežije. 

Ve smlouvách jsou to tedy údaje o vašich obchodních partnerech či zákaznících, jejich kontaktních 

osobách a zástupcích, v pultech centralizované ochrany (dále jen „PCO“) jsou to informace o vašich 

zákaznících, jejich kontaktních osobách, adresách, tel. číslech, fotografie, jejich zvyklosti (pravidelné 

časy zastřežení/odstřežení), v monitorování pohybu objektů ONI system (dále jen „ONI“) jsou to 

informace o objektech (vozidlech) jako zaznamenávání poloh, provozních stavů a událostí jednotlivých 

objektů registrovaných v ONI system, jejich řidičích nebo uživatelích, jejich kontaktních údajích. 

Zákazníkovi rovněž poskytuje přehled, k jakým situacím došlo, kdy a kde se staly, a umožňuje jejich 

vyhodnocení (sledování spotřeby pohonných hmot, tvorbu knihy jízd, evidenci docházky atp.).apod. 

CO JE TO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?  

Zpracováním osobních údajů se dle Nařízení rozumí veškerá vaše činnost, kterou s informacemi o 

jiných lidech, provádíte, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, 

přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo 

jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

KDO JE TO SPRÁVCE?  

Pokud se rozhodnete, že budete nějaké údaje o lidech při své činnosti sbírat, používat, uchovávat, 

někomu předávat nebo s nimi jinak nakládat, a stanovíte si, jak to budete dělat (což je samozřejmá 

součást takového rozhodnutí), stáváte se ve vztahu k těmto osobním údajům tzv. správcem (ve smyslu 

Nařízení). A správce je ten, kdo za uvedenou činnost nese odpovědnost. 

KDO JE SUBJEKTEM ÚDAJŮ?  

Je to jednoduché, trochu zvláštně znějícím pojmem „subjekt údajů“ označuje Nařízení lidi, tedy ty, 

kterých se informace (osobní údaje) týkají. V informačním systému vaší firmy máte např. informace a 

kontakty svých obchodních partnerů a zákazníků, v PCO můžete mít např. údaje o svých zásahových 

jednotkách, spolupracujících společností, kontaktních osobách z objektů, zaměstnancích, atd.  A tito 

lidé jsou „subjekty údajů“. 
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