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Oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců | Co je potřeba vědět o ochraně údajů? Jak získám 

aktuální informace? 
Všem zaměstnancům společnosti CCHBC bylo doručeno oznámení o ochraně osobních údajů zaměstnanců. Je v něm vysvětlen 

způsob, jakým společnost nakládá s Vašimi osobními údaji včetně toho, jak, proč a po jakou dobu je zpracovává. Nejnovější 

verzi najdete pod tímto odkazem. 
 

Nová funkce pro zajištění souladu s předpisy v jednotlivých zemích 
Funkce koordinátora pro ochranu osobních údajů byla začleněna do oblasti odpovědnosti manažera BSS pro danou zemi. 

Koordinátorovi je poskytována rozsáhlá podpora ze strany právního oddělení a zástupců jednotlivých funkcí. Koordinátor 

odpovídá za řízení takových činností, jako je posuzování souladu s předpisy a analýza rizika narušení soukromí, zatímco právní 

oddělení hodnotí takové aspekty, jako je zákonnost nového podnikového procesu. 
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Čeho jsme doposud dosáhli 
Byli jsme dobře připravení na vstup nařízení GDPR v platnost 25. května 2018 a od té doby věnujeme 

maximální úsilí dodržení požadavků tohoto nařízení. Uvádíme přehled dosavadní naší činnosti: 

 Realizace probíhajících činností s cílem nadále zachovat zabezpečený soulad:  

– nové oddělení pro ochranu osobních údajů pro naše trhy, 

– monitorování souladu (sledování implementace ve skupině a v rámci jednotlivých zemí). 
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Bezpečnost a ochrana osobních 
údajů 



Zabezpečení osobních údajů  
 CCHBC chrání osobní údaje před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, změnou nebo 

jejich neoprávněným poskytnutím nebo zpřístupněním 

 CCHBC používá vhodná technická a organizační opatření na ochranu dat 

 zaměstnanci CCHBC mají povinnost zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a 

opatřeních přijatých na jejich ochranu; povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení 

pracovněprávního vztahu 

 zabezpečení osobních údajů řeší u CCHBC zejména následující dokumenty a vnitřní předpisy: 

– Zásady ochrany osobních údajů (Personal Data Protection Policy) 

– Zásady přijatelného použití (Acceptable Use Policy) 

– Zásady ochrany informací (Information Protection Policy) 

– Zásady pro silné heslo (Approved Systems Password Strength Policy) 

– Zásady uchovávání osobních údajů (Personal Data Retention Policy) 

– Zásady přijatelného použití osobního mobilního zařízení (Personal Mobile Device Acceptable Use Policy) 

 

 



Jak postupovat? 



 seznamte se s dokumenty, vnitřními předpisy a zásadami upravujícími nakládání s 

osobními údaji u CCHBC a aplikujte je při své každodenní práci 

 při práci s osobními údaji se chovejte zodpovědně a dodržujte zásady GDPR, zejména: 

– shromažďujte a zpracovávejte pouze ty osobní údaje, které skutečně potřebujete ke 

své práci 

– zpracovávejte pouze aktuální a přesné osobní údaje 

– chraňte osobní údaje, zejména zachovávejte mlčenlivost o zpracovávaných osobních 

údajích, zamykejte dokumenty obsahující osobní údaje, nevytvářejte jejich kopie 

(není-li to nezbytně nutné), chraňte svá hesla a přístupové údaje k systémům CCHBC 

a dodržujte další  

požadavky stanovené vnitřními předpisy a zásadami CCHBC 

– buďte opatrní, komu předáváte osobní údaje 

– bezpečně zlikvidujte či anonymizujte osobní údaje, u kterých uplynula  

stanovená doba zpracování 



 pokud zjistíte jakýkoli (i hrozící) případ porušení zabezpečení osobních údajů, 

okamžitě informujte právní oddělení CCHBC 

 případné žádosti subjektů údajů týkající se zpracování jejich osobních údajů neprodleně 

předejte právnímu oddělení CCHBC 

 v případě dotazů či pochybností kontaktujte právní oddělení CCHBC nebo můžete přímo 

kontaktovat i skupinového pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese 

DataProtectionOffice@cchellenic.com 
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