
Společnost  

POCTIVÁ MORAVSKÁ a.s., 

IČ: 292 80 788, Velkomoravská 4265/87c, 695 01 Hodonín 

(dále také jako „Společnost“)  

považuje ochranu osobních údajů fyzických osob za nedílnou součást svého 
podnikání. Ochraně osobních údajů proto věnuje náležitou pozornost a svou 
činnost podřizuje souladu s právními předpisy. 

 V rámci své činnosti se Společnost nevyhne nakládání s osobními údaji 
zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání, v menší míře pak zákazníků, dodavatelů a 
jiných osob. V důsledku této skutečnosti je Společnost správcem osobních údajů. 

 Osobním údajem může být jakákoliv informace osobního charakteru, podle 
které je možné identifikovat konkrétní jednotlivou fyzickou osobu (typicky jméno 
a příjmení, adresa, emailová adresa). Tyto informace Společnost získává přímo 
od subjektu osobního údaje případně od jiné osoby, která je oprávněna 
s takovými údaji nakládat (například údaje předané obchodním partnerem za 
účelem plnění smluvního vztahu). 

 Společnost zpracovává osobní údaje zákonným způsobem, transparentně a 
pro konkrétní účel. Jak rozsah zpracování, tak doba uchování údajů jsou 
omezeny na to, co je nezbytně nutné. Osobní údaje jsou chráněny přiměřenými 
organizačními a technickými opatřeními, která jsou průběžně aktualizována. U 
Společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování. 

 Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů: 

- Identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, věk aj.), 
- Kontaktní údaje (telefonní číslo, adresa trvalého pobytu, doručovací 

adresa, emailová adresa aj.), 
- Biometrické údaje (v objektu Společnosti je instalován bezpečnostní 

kamerový systém, na jehož základě jsou zpracovávány biometrické údaje 
jako například způsob pohybu člověka nebo jeho vzhled), 

- Zdravotní údaje (tato kategorie se týká v podstatě jen zaměstnanců 
Společnosti a uchazečů o zaměstnání), 

 

a to především za těmito účely: 

- Plnění smluvních závazků 
- Dodržování zákonných povinností 
- Oprávněný zájem Společnosti (zejména ochrana právních nároků) 



Osobní údaje mohou být Společností zpracovávány na základě souhlasu 
uděleného subjektem osobních údajů, v některých případech však není tohoto 
souhlasu třeba (typicky při dodržování zákonných povinností). 

 Údaje zpracovává Společnost, tedy správce, v některých případech je 
může zpracovávat jiný zpracovatel (například advokát při poskytování právních 
služeb Společnosti nebo externí poskytovatel služeb v oblasti účetnictví a mezd). 
Správce však vždy vymezuje účel a rozsah zpracování a odpovídá za jeho řádné 
provedení. Dále je správce povinen některé jemu dostupné osobní údaje 
poskytovat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení či 
jiným, kteří o to správce požádají na základě zákonného podkladu nebo je-li to 
třeba v zájmu oprávněných zájmů Společnosti. 

 Pokud se domníváte, že jste subjektem osobních údajů, které zpracovává 
Společnost, náleží Vám následující práva: 

- Právo na přístup (Máte právo například vědět jaké údaje, pro jaký účel a 
na jak dlouhou dobu o Vás Společnost zpracovává.) 

- Právo na opravu (Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracovávané 
Společností nejsou aktuální či úplné, máte právo, aby byly opraveny či 
doplněny.) 

- Právo na výmaz (V některých případech máte právo, aby správce Vaše 
osobní údaje vymazal. Tak je tomu zejména pokud správce již údaj 
nepotřebuje pro původně určený účel. Toto právo však není absolutní, a 
pokud správce bude údaj nadále potřebovat, bude Vám sděleno pro jaký 
účel a co jej opravňuje údaj nadále zpracovávat.) 

- Právo na omezení zpracování (V některých případech máte právo, aby 
byly správcem označeny a dále nebyly užívány, typicky pokud popíráte 
přesnost údaje až do doby, než budou údaje opraveny.) 

- Právo na přenositelnost (Máte právo získat všechny osobní údaje, které 
byly Vámi poskytnuty na základě informovaného souhlasu nebo jsou 
automatizovaně zpracovávány, a tyto údaje předat jinému správci. 
V tomto ohledu berte laskavě na vědomí, že Společnost zpracovává osobní 
údaje automatizovaně nebo je získává na základě informovaného souhlasu 
jen velmi výjimečně.) 

- Právo vznést námitku proti zpracování (Máte právo namítat 
zpracování založené na základně oprávněného zájmu Společnosti.) 

Výše uvedená práva je možné uplatnit v sídle Společnosti na adrese 
Velkomoravská 4265/87c, 695 01 Hodonín prostřednictvím formuláře, který bude 
žadateli poskytnut osobně, emailem na adrese: oprsalova@poctivamoravska.cz 
nebo si jej stáhněte na našich stránkách. 

Uplatněním výše uvedených práv není dotčena Vaše možnost proti zpracování 
Vašich osobních údajů u Společnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 


