ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
KLIENTŮ A OBCHODNÍCH PARNERŮ

Řádné zpracování Vašich osobních údajů je pro naši společnost velmi důležité a
jejich ochrana je pro nás naprostou samozřejmostí, proto bychom Vám rádi
poskytli podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR”).

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem osobních údajů je společnost SCAUT, s.r.o, IČO 092 96 182, se sídlem
Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333927 (dále jen
„Společnost“).
Kontaktní údaje společnosti SCAUT jsou:
adresa:

Kaprova 15/11, 110 00 Praha 1 - Josefov

email:

info@scaut.cz

web:

www.scaut.cz

Správce má také pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné
zpracování osobních údajů. Na tohoto pověřence se můžete kdykoliv obrátit
písemně na emailovou adresu dpo@scaut.cz nebo korespondenčně na adresu
Kaprova 15/11, 110 00 Praha 1 – Josefov.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat naše
služby, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a ochránili naše oprávněné
zájmy.
Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
a. Identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa, pracovní pozice, číslo
bankovního účtu),
b. Kontaktní údaje (emailová adresa a telefon),
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3. JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ?
Vaše osobní údaje Společnost zpracovává pouze na základě konkrétního právního
základu a pro stanovený účel, ukládá je ve formě umožňující jejich jednoznačnou
identifikaci po nezbytnou dobu a chrání je pomocí vhodných technických a
organizačních opatření.
Společnost SCAUT
profilování.

neprovádí

žádné

automatizované

rozhodování,

včetně

Právními základy pro zpracování osobních údajů, s jim přináležejícími účely a
dobou, po kterou budou osobní údaje uloženy, jsou:
a. Uzavírání a splnění smlouvy v souvislosti s poskytováním služeb
Společnosti (včetně fáze před uzavřením smlouvy) pro účely realizace
podnikatelské činnosti Společnosti, s dobou uložení osobních údajů po dobu
trvání smlouvy.
b. Oprávněné zájmy Společnosti za účelem:
• zasílání obchodních sdělení (informace a nabídky služeb) stávajícím
klientům, s dobou uložení osobních údajů v závislosti na aktuálnosti
zájmu o poskytované služby,
• zajištění řádné ochrany a účinného uplatňování práv a nároků
Společnosti, s dobou uložení osobních údajů v délce 10 let od skončení
účinnosti smlouvy vycházející z promlčecí lhůty pro případné uplatnění
majetkových práv v souladu s § 629 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
c. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktování a
zasílání obchodních sdělení potenciálním klientům, kteří požádali o
kontaktování nebo zaslali svou poptávku přes webové stránky Společnosti.
Doba uložení osobních údajů je stanovena v délce 2 roků od udělení
souhlasu nebo do odvolání uděleného souhlasu.
d. Plnění právních povinností, kterým Společnost podléhá, zejména se
jedná o účetní, daňové a archivační, s dobou uložení dle zákonných lhůt.
Při nakládání s osobními údaji aplikujeme princip minimalizace, tedy jakmile
uplyne doba, po kterou jsme oprávněni či povinni uchovávat osobní údaje, Vaše
osobní údaje budou vymazány z našich databází a informačních systémů.

4. ODKUD OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?
Osobní údaje získáváme:
a. přímo od Vás při vznesení požadavku, aby Vás někdo z naší Společnosti
kontaktoval,
b. přímo od Vás při uzavření a v průběhu plnění smlouvy,

SEAT:

Inovační 122, Zlatníky-Hodkovice, 252 41, Czech Republic
Kaprova 15/11, Prague 1, 110 00, Czech Republic
EMAIL: info@scaut.cz WWW: www.scaut.cz

OFFICE:

c. z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek
(např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík
trestů právnických osob, přehled spolehlivých plátců DPH).

5. KDO JSOU PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím
příjemců:
a. našim smluvním partnerům (zpracovatelům), v případě, že se vedle nás
podílí na zpracování Vašich osobních údajů, a to osobám zajišťujícím účetní,
daňové a poradenské služby a poskytovatelům IT podpory. S uvedenými
zpracovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou
též vázáni dodržováním striktních pravidel pro ochranu osobních údajů
včetně mlčenlivosti.
b. jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají
právní předpisy (např. Policii ČR, jiným orgánům veřejné moci);
c. jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů
(např. advokátům, exekutorům, soudům, úřadům).
Společnost nepředává Vaše osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo EU) nebo do
mezinárodních organizací.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ?
Máte právo požadovat:
a. přístup k Vašim osobním údajům, s možností získat potvrzení, zda a jaké
Vaše osobní údaje jsou Společností zpracovávány;
b. aktualizaci nebo opravu Vašich osobních údajů;
c. odstranění Vašich osobních údajů, pokud pominou účely, pro které byly
shromážděny, resp. zpracovány, popřípadě byly zpracovány protiprávně,
nebo byla z Vaší strany vznesena námitka vůči zpracování;
d. odhlásit odběr dalších informací a obchodních sdělení od naší Společnosti;
e. omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud nesouhlasíte s přesností
Vašich zpracovávaných osobních údajů, zpracování je podle Vás protiprávní,
ale odmítáte výmaz, popřípadě pominuly účely zpracování, ale Vy je
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
f. předání Vašich osobních údajů k jinému správci ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu;
g. případně vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu
Společnosti.
Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové
účely, máte právo jej kdykoliv odvolat zasláním zprávy na adresu dpo@scaut. Poté
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ukončíme zpracování Vašich osobních údajů, tím ovšem není dotčena zákonnost
zpracování těchto osobních údajů před jeho odvoláním.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. číslo: +420 234 665 111, webové stránky
na adrese: www.uoou.cz.

7. JAK MÁM UPLATNIT SVÁ PRÁVA?
Máte-li dotazy, námitky nebo obavy týkající se způsobu, jakým byly Vaše osobní
údaje použity, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na
adrese dpo@scaut.cz.
Všechny Vaše požadavky budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy a
o provedených změnách, opravách nebo výmazech osobních údajů Vás budeme,
včetně všech příjemců, neprodleně informovat, s výjimkou případů, kdy se to
ukáže jako nemožné nebo vyžadující nepřiměřené úsilí.

8. JAKÉ JE ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Zavedli jsme obecně uznávané technologické a provozně bezpečnostní standardy,
abychom ochránili Vaše osobní údaje před ztrátou, zneužitím, úpravami nebo
zničením. Od všech zaměstnanců, představitelů Společnosti i příjemců
požadujeme, aby osobní údaje uchovávali v tajnosti. K osobním údajům mají
přístup pouze vyškolení a autorizovaní pracovníci.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z POZICE ZPRACOVATELE
Společnost zpracovává v rámci své podnikatelské činnosti též osobní údaje
z pozice zpracovatele (dle článku 28 GDPR), a to na základě smluvního vztahu
mezi klientem jako správcem osobních údajů a Společností.
Při zpracování osobních údajů se striktně řídíme pokyny klienta a uzavřenou
zpracovatelskou smlouvou, která určuje zejména předmět, účel, způsob
zpracování, rozsah a ochranu osobních údajů a délku jejich uložení u Společnosti.
Předmětem zpracování jsou osobní údaje uchazeče o přijetí do pracovního
poměru nebo smluvního vztahu u klienta nebo stávajícího zaměstnance
a spolupracovníka klienta (dále jen „kandidát“).
Účelem zpracování osobních údajů kandidáta je ověřování jejich pravdivosti
a důvěryhodnosti formou provedení vybraných kontrol ve veřejných a komerčních
rejstřících, v databázích a evidencích nebo dle informací z informačních zdrojů
státních i nestátních institucí.

SEAT:

Inovační 122, Zlatníky-Hodkovice, 252 41, Czech Republic
Kaprova 15/11, Prague 1, 110 00, Czech Republic
EMAIL: info@scaut.cz WWW: www.scaut.cz

OFFICE:

Rozsah zpracovávaných osobních údajů kandidáta je přímo závislý na druhu
klientem vybrané kontroly, resp. ověřování. Seznam zahrnuje zejména
identifikační a kontaktní údaje, rodné číslo, číslo průkazu totožnosti, fotografie,
údaje o dokladech, údaje o dosaženém vzdělání a odbornosti, údaje o předchozím
zaměstnání, údaje o kredibilitě a bezdlužnosti, údaje o trestní bezúhonnosti a
údaje z veřejně dostupných zdrojů.
Při zpracování osobních údajů kandidátů spolupracujeme s příjemci jako jsou
správci veřejných a komerčních rejstříků, databází a informačních zdrojů,
vzdělávací instituce a předchozí zaměstnavatelé, kteří byli uvedeni kandidátem,
nebo se jedná o naše smluvní poskytovatele IT podpory.
Osobní údaje kandidáta mohou být na základě uděleného pokynu klienta
předávány do třetích zemí (mimo země EU) v souladu s GDPR, a to do zemí
zajišťujících odpovídající úroveň ochrany nebo při užití standardní smluvní doložky
schválené Evropskou komisí, pokud je to nezbytné pro provedení stanovené
kontroly.
Osobní údaje kandidátů uchováváme po dobu realizace naší služby a po
odevzdání závěrečné zprávy klientovi osobní údaje kandidáta ve svých evidencích
anonymizujeme dle klientem stanové lhůty.

10. AKTUALIZACE
ÚDAJŮ

TĚCHTO

ZÁSAD

OCHRANY

OSOBNÍCH

Toto zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány. Změny a dodatky
k těmto zásadám jsou platné ode dne jejich zveřejnění.

Stav ke dni 9.10.2020.
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