
  

 

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti BATPRO napájecí systémy s.r.o. 
 
Osobní údaj = jakýkoliv údaj, který dokáže identifikovat konkrétní fyzickou osobu, potažmo jakýkoliv 
dodatečný údaj, který identifikované fyzické osobě náleží. 
 
Jak v naší společnosti zacházíme s osobními údaji a stejné zacházení budeme požadovat po 
Vás? 

 Ke každému cizímu osobnímu údaji se při práci chováme, jako by to byl osobní údaj náš vlastní. 

 Při výkonu práce na naší pracovní pozici jsme oprávněni pracovat a nakládat pouze s kategoriemi 

takových osobních údajů, u kterých je předpoklad, že jsou pro výkon naší pracovní agendy 

nezbytné. 

 Pokud nám fyzická osoba sdělí své osobní údaje, nedává nám automaticky volnost, abychom 

s těmito údaji dělali, co se nám zlíbí = každý osobní údaj má svůj důvod proč nám byl poskytnut 

a proč ho zpracováváme. 

 O fyzických osobách shromažďujeme pouze takový rozsah osobních údajů, který je 

zdůvodnitelný a potřebný. Jdeme cestou minimalizace zpracovávaných osobních údajů. 

 Dozvíme-li se o změně náležitostí v osobních údajích, provádíme jejich opravu. 

 Každý osobní údaj má svůj životní cyklus existence. Údaje, u kterých pominul důvod jejich 

zpracování, a my víme, že v budoucnu nebudou potřeba, likvidujeme. 

Jaké základní prvky bezpečnosti uplatňujeme s ohledem na bezpečnost informací a osobních 
údajů? 

 Politiku čistého stolu – fyzické dokumenty obsahující osobní údaje se u nás nepovalují na 

pracovním místě každému kolemjdoucímu na očích. 

 Vaše přístupové údaje do systémů a aplikací jsou pouze Vašimi údaji, nikdo jiný je znát 

nepotřebuje. 

 Odchod od pracovního místa = uzamčený počítač. 

 Citlivé a skutečně důvěrné dokumenty likvidujeme přes skartovačku. 

 Malware a jiný internetový „balast“ se šíří hlavně skrze emaily, otevírání pochybných příloh je 

pro nás tabu. 

 Pokud nás někdo přijde navštívit, máme ho na očích a kontrolujeme jeho přístup. 

 Data zálohujeme a to i z vlastní iniciativy. 

K čemu se s ohledem na bezpečnost osobních údajů zavazujete a svým podpisem to berete 
v potaz? 

 Povinností se řídit systémem ochrany osobních údajů ve společnosti BATPRO napájecí systémy 

s.r.o. 

 Mlčenlivostí viz mezi námi uzavřená smlouva. 

 Dodržovat podmínky smlouvy o zpracování osobních údajů mezi společností BATPRO napájecí 

systémy s.r.o. a jejím zákazníkem, se kterými byl seznámen. 

V Praze 18.5.2018 

                                                                                                                                           
                                                                                                              
 ………….………………………………
. 
                Petr Nusl, jednatel společnosti 

 


