Informace a postupy pro výkon práv subjektu údajů zpracované v návaznosti Nařízení
evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů (dále jen GDPR)
Tyros Loading Systems CZ s.r.o. jakožto správce ve smyslu ustanovení článku 12 GDPR vytvořil tuto
metodiku popisující postupy pro výkon práv subjektů údajů dle článků 12,13 a dalších GDPR-.
1. správcem je Tyros Loading Systems CZ s.r.o., se sídlem 147 00 Praha 4, Nad Strouhou 126/6,
IČ 271 19 009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 97693,
2. subjekt údajů má v souvislosti s GDPR zejména tato práva:
- právo požadovat od správce přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od
správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud
tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím,
- právo požadovat od správce opravu osobních údajů: subjekt údajů má právo, aby správce
opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, nebo aby doplnil osobní údaje
neúplné,
- právo na výmaz osobních údajů: subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se
subjektu údajů týkají a správce má povinnost mu vyhovět , pokud nastane některá z těchto
skutečností: osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány, neexistuje-li žádný právní důvod pro zpracování, subjekt údajů vznese námitku
podle článku 21, odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
nebo subjekt údajů vznese námitku podle článku 21, odst.2 GDPR, osobní údaje byly
zpracovány protiprávně,
- právo na omezení zpracování: subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování v
kterémkoliv z případů: subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní a subjekt
údajů nepoužije práva na výmaz osobních údajů, správce osobní údaje již nepotřebuje pro účely
zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
subjekt údajů podal námitku podle článku 21, odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda
oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů,
- právo vznést námitku proti zpracování: subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování
osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace,
- právo na přenositelnost údajů: subjekt údajů má při splnění podmínek GDPR právo získat
osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, v běžně používaném a strojově čitelném
formátu a právo předat tyto osobní údaje jinému správci,
- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: subjekt údajů má právo v případě, že je
zpracování osobních údajů založeno na souhlasu podle článku 6, odst.1, písm.a) nebo článku
9, odst. 2, písm.a), odvolat svůj souhlas, tím není dotčena zákonnost zpracování do dne
odvolání souhlasu. Toto právo se neuplatní, pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodů
plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů a nikoliv na základě souhlasu se zpracováním,
- právo podat stížnost o dozorového úřadu: subjekt údajů má právo podat stížnost proti správci
ve věci zpracovávaných osobních údajů, které se ho týkají, a to k Úřadu pro ochranu osobních
údajů,
- právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování včetně profilování, pokud nebyla uzavřena v této věci se správce smlouva: subjekt
údajů má právo, aby nebyl předmětem žádného rozhodování založeného výhradně na
automatizovaném zpracování včetně profilování,
- právo na informaci, zda poskytování osobních údajů subjektem údajů vůči správci je zákonným
nebo smluvním požadavkem: jde o požadavky zákonné a subjekt údajů je povinen předat je
správci. Neposkytnutí těchto osobních údajů informací by zabránilo vzniku pracovního poměru
(smlouvy),
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-

právo na získání informace o zdroji osobních údajů, které se ho týkají, pokud nebyly předány
správci přímo subjektem údajů: subjekt údajů má vůči správci v případě, že ten zpracovává
údaje poskytnuté mu třetí osobou, právo na sdělení informaci o tomto subjekt (zdroji).

Subjekt údajů je oprávněn naplňovat svá zákonná práva specifikovaná výše, písemně u správce, na
adrese jeho sídla nebo na jeho webových stránkách. Možný vzor takové žádosti je uveden na webových
stránkách správce.
Správce je povinen poskytnout subjektu práva informace o přijatých opatřeních bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 1 měsíce od přijetí žádosti. Tuto lhůtu lze výjimečně prodloužit o 2 měsíce, o
čemž je povinen subjekt údajů informovat.
Příloha: vzor žádosti a odpovědi

V Praze dne 3.5.20018
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