SMĚRNICE Č. 1/2018, O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.

ÚČEL

1.1. Účelem této směrnice je stanovit základní pravidla zpracování osobních údajů ve
společnosti TIPO creative s.r.o. Ústí nad Orlicí, Špindlerova 706, IČ 07030487 (dále
jen Společnost). Tato směrnice je jedním z organizačních opatření ochrany osobních
údajů ve smyslu článku 32 GDPR.
1.2. Tato směrnice dále upravuje procesy realizace práva subjektu údajů na přístup
k osobním údajům ve smyslu článku 15 GDPR a ohlašování případů porušení
zabezpečení osobních údajů ve smyslu článku 33 a 34 GDPR.

2.

PŮSOBNOST

2.1. Tato směrnice se vztahuje na každého zaměstnance Společnosti, když zpracovává
osobní údaje nebo plní jinou činnost, která je upravena v GDPR.
2.2. Každý zaměstnanec, jehož se tato směrnice dotýká, bude proškolen na ochranu
osobních údajů dle této směrnice a proškolení své osoby stvrdí podpisem.

3.

TERMÍNY, DEFINICE A ZKRATKY

3.1. V této směrnici mají níže uvedené pojmy následující význam:
3.1.1. DPO – je pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) ve
smyslu čl. 37 GDPR;
3.1.2. Dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
3.1.3. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů);
3.1.4. Osobní údaj – jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více
zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské identity této fyzické osoby;
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PŘÍLOHA Č. 1
KE SMĚRNICI Č 1/2018, O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ,
SPOLEČNOSTI TIPO CREATIVE S.R.O..

ÚČEL
Účelem Směrnice č. 1/2018. ze dne 25.5. 2018 je stanovit základní pravidla zpracování
osobních údajů ve Společnosti. Směrnice je jedním z organizačních opatření ochrany
osobních údajů ve smyslu článku 32 GDPR.
Tato příloha č. 1 upravuje další pověřené osoby dle čl. 5 Směrnice

DALŠÍ POVĚŘENÉ OSOBY
Další osoby pověřené společností některými činnostmi souvisejícími se zpracováním
osobních údajů, zejména prevencí incidentů, zabezpečením zpracování osobních údajů,
řešením stížností a žádostí, správou systémů a dalšími činnostmi, jsou:
Ing. Karel Novák, nar. 21.6.1980, bytem Sopotnice 358, jednatel společnosti
Klára Martincová, nar. 22.5.1990, bytem Sopotnice 305, jednatelka společnosti

V Ústí nad Orlicí dne 25.5.2018

TIPO creative s.r.o.
Klára Martincová
jednatelka společnosti
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