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Informace pro obchodní partnery  

o ochraně osobních údajů 

Vážení klienti, 
i pro naši firmu platí od 25. 5. 2018 nařízení EU 2016/679 (GDPR) a od 24. 4. 2019 zákony ČR 
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. 
 
K tomu Vám sdělujeme: 
a) Máme zpracovaný systém řídicích dokumentů, které pokrývají problematiku ochrany 

osobních údajů. Cílem je co nejvyšší bezpečnost osobních údajů jak zaměstnanců firmy, tak 
obchodních a jiných partnerů. 

b) Pro správné nastavení pravidel zpracovává vedení firmy analýzu rizik a k rizikům s nejvyšším 
indexem přijímá opatření ke zmírnění rizika. 

c) Vedení firmy se nespoléhá jen na nastavení systému, ale plánuje každoroční audit úrovně 
zavedení systému na ochranu osobních údajů a celkové roční přezkoumání systému. 

d) Funkci garanta pro ochranu osobních údajů vykonává Magdalena Brožková. Pokud zjistíte, 
že buď něčemu v oblasti zpracování osobních údajů nerozumíte, nebo máte pocit, že jsou 
osobní údaje v ohrožení, spojte se s garantem (m.brozkova@drings.cz, 731 417 957). Vaši 
záležitost bude řešit osobně, nebo se spojí s příslušným garantem agendy nebo SW. Pokud by 
problém nevyřešil, obraťte se na některého z jednatelů. 

e) U garanta ochrany osobních údajů můžete uplatnit svá práva podle GDPR a zákona o 
zpracování osobních údajů.  

f) Pokud nám svěříte Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašich zaměstnanců, budeme 
s těmito daty pracovat odpovědně a využívat je jen k uzavření smlouvy nebo k naplnění účelu 
smlouvy, a rozhodně je nebudeme dále zveřejňovat.  

g) Nežádáme Vás o souhlas s nakládáním s osobními údaji Vašich zaměstnanců, protože pro 
uzavření smlouvy nebo realizaci smlouvy je oprávněný důvod přímo v nařízení EU. My budeme 
zpracovávat data pouze z tohoto důvodu a budeme je chránit respektováním legislativy v 
oblasti ochrany osobních údajů. 

h) Podobně předpokládáme, že i Vy máte systém ochrany osobních údajů zaveden a data 
zpracováváte pouze ze stejných legálních důvodů. 

 
V Praze dne 2. září 2019 

 
 
 
 

Magdalena Brožková  Milan Vrabec 
garant pro ochranu osobních údajů  jednatel 

  


