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Zásady zpracování osobních údajů 

  
dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 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) 
ve smyslu naplnění požadavků 
 

článku 12 Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů. 
 

 
Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v 
souvislosti s poskytováním služeb a v souvislosti s provozovanými webovými stránkami. Nepřebíráme 
však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na 
které na našich stránkách odkazujeme. 
 
Všeobecné zásady 
Při zajištění poskytování těchto služeb a provozu vlastních webových stránek plně respektuje Vaše právo 
na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas, 
nebo k tomuto zpracování neexistuje jiný zákonný důvod. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti 
webových stránek jsou externí službou sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují. 
Údaje jsou archivovány dle politiky poskytovatele služby a poté jsou likvidovány. Pro účely naplnění 
požadavků zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích jsou data o návštěvnosti ukládána 
poskytovatelem telekomunikačních služeb v rozsahu a po dobu požadovanou tímto zákonem.  
 
HAAS, s.r.o. neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových 
stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu nebo 
při použití webového formuláře, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná 
informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek HAAS, s.r.o., není bez Vašeho souhlasu 
zpřístupněna třetí straně a je použita pouze pro účely, pro které jste ji poskytli. Při zpracování osobních 
údajů dbáme na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 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). 
 
Ochrana práv subjektů údajů 
V souladu s ustanoveními Nařízení není v současné době jmenován Pověřenec ochrany osobních údajů. 
V případě pochybností či dotazů týkajících se ochrany osobních údajů se obracejte na e-mail: 
haasova@haas-doprava.cz. 
 
Shromažďování a použití údajů 
Při poskytování služeb zpracováváme osobní údaje fyzických osob, a to zejména informace o kontaktních 
osobách. HAAS, s.r.o. je v tomto směru vázán předpisy o důvěrnosti a nesmí tato data zpřístupnit třetím 
stranám bez souhlasu subjektu těchto údajů, pokud zpřístupnění určitých informací neukládá zákon. 
 
Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v 
tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících 
jednotlivých webových stránek, pokud ji zpřístupnění určitých informací neukládá zákon. 
Když prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek HAAS, s.r.o., nejsou shromažďovány a ukládány 
žádné informace. 
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Změny 
V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce. 
 
 

 
Zásady zpracování ochrany klientských dat  

 
HAAS, s.r.o. je ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 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) správcem Vašich 
osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své 
činnosti. 
 
K tomuto náš však musí opravňovat zákon, či jiný právní předpis (máte právo vědět který), nebo musíme 
mít Váš souhlas ke shromažďování a dalšímu zpracování. Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje 
zpracovávány, jsou blíže vymezeny ve Zpracovaných osobních údajích. 
 
HAAS, s.r.o. eviduje a zpracovává konkrétní informace o fyzických osobách. Jedná se o informace, které 
jsou nezbytně nutné pro poskytování služby a je s nimi zacházeno v souladu s §9 zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. S informacemi je dále nakládáno také v souladu s Nařízením. 
 
Všechny údaje jsou zpracovány na základě vámi podepsaných a odsouhlasených dokumentů, proto si je 
pečlivě přečtěte. Pokud ke zpracování nemáme jiný zákonný důvod, musíme mít ke zpracování Váš aktivní 
či pasivní informovaný souhlas s poskytováním a zpracováním těchto údajů, který musí být vědomý, 
svobodný a Vám srozumitelný. 
 
Bez Vašeho souhlasu nepořizujeme kopie Vašich osobních dokladů ani dokumentů s Vašimi osobními 
údaji (s výjimkou některých zákonů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). 
 
Zpracované osobní údaje: 
 
Údaje subjektu údajů Účely zpracování  Kde jsou údaje zpracovány 
Jméno a příjmení klienta/ky Identifikace klienta Fyzicky nebo na nosiči dat 
Datum narození klienta/ky Identifikace klienta Fyzicky nebo na nosiči dat 
Bydliště klienta/ky Identifikace místa poskytování 

služby 
Fyzicky nebo na nosiči dat 

Telefonní číslo klienta/ky Kontakt s klientem Fyzicky nebo na nosiči dat 
Kontaktní osoby klienta/ky a 
telefonní čísla 

Kontakt s klientem Fyzicky nebo na nosiči dat 

IČO, DIČ 
 

Identifikace klienta Fyzicky nebo na nosiči dat 

Sídlo, provozovna Kontakt s klientem Fyzicky nebo na nosiči dat 
Kamerové záznamy Ochrana majetku Fyzicky nebo na nosiči dat 
 
Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Organizace je oprávněna 
shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. 
statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky. 
 
Účely zpracování osobních údajů: 
 

• Plnění smluvního vztahu 
• Účetní a rozpočtové účely 
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• Plnění ostatních zákonných povinností 
 
Seznam zpracovatelů: 
 

• Poskytovatel informačního systému – OR-CZ, s.r.o. 
• Poskytovatel telekomunikačních služeb – O2 
• Poskytovatel počítadla návštěv www serveru – OR-CZ, s.r.o.  

 
Doba uchování osobních údajů: 
 
Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu jejich zpracování, např. plnění 
požadavků smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, nebo přiměřená ochrana před soudním sporem, po 
skončení smluvního vztahu. Další účely a jejich doby zpracování jsou uvedeny v následující tabulce. 

 
Důvod uchování Doba zpracování 
Plnění smluvního vztahu 3+1 rok po konci smluvního vztahu z důvodu 

ochrany před soudním sporem 
Provádění analýz návštěvnosti Dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích 
Zasílání elektronických dokumentů Do odvolání 
DPH 10+1 let dle….. 
Kamerové záznamy 7 dní 
 
 
Práva subjektu údajů: 
 
Zaměstnanec, který osobní údaje zpracovává je povinen zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje, 
které získal v souladu se zákonem, je povinen ověřovat, zda jsou pravdivé a přesné. Zjistí-li, že jím 
zpracované údaje nejsou s ohledem na stanovený účel pravdivé a přesné, je povinen je blokovat a bez 
zbytečného odkladu je opravit nebo doplnit. Nelze-li je opravit nebo doplnit, musí je bez zbytečného 
odkladu zlikvidovat. Dále je povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly 
shromažďovány, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 
Zaměstnanci, kteří osobní údaje zpracovávají jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 
údajů 
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás vyplývají z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 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). Jedná se o: 
 

• Právo na přístup ke zpracovaným osobním údajům 
• Právo na opravu osobních údajů 
• Právo na výmaz osobních údajů 
• Právo na omezení zpracování osobních údajů 
• Právo vznést námitku 
• Právo na přenositelnost osobních údajů 
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HAAS, s.r.o. není registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Veškerá data jsou považována za 
citlivé údaje a jako s takovými je s nimi nakládáno, zaměstnanci jsou vázáni závazkem mlčenlivosti, který 
je písemně formulován v pracovní smlouvě. 
 
Dokumenty, které osobní data obsahují, jsou uloženy v určených uzamčených prostorech (kancelář) 

Dokumentace může být v případě kontroly či naléhavých případech předložena Ministerstvu 
práce a sociálních věcí či jiným kontrolním orgánům a institucím ČR. 
 
 
 
 

Josef Haas 

Ředitel 


