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DOLOŽENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S OBECNÝM 

NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Společnost Brněnská realitní spol. s.r.o., IČ: 014 27 164, se sídlem Tábor 2325/36, 602 00 Brno 

(dále jen „společnost“), vystupující ve vztahu ke zpracování osobních údajů v pozici správce, 

dokládá tímto Úřadu pro ochranu osobních údajů, jakožto příslušnému dozorovému úřadu, výkon 

své činnosti v oblasti ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 

„nařízení“). 

 

Společnost v návaznosti na nabytí účinnosti nařízení provedla rozsáhlou analýzu své podnikatelské 

činnosti v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů. V rámci proběhlé analýzy byly 

zpracovány informace o tom, jaké kategorie osobních údajů společnost zpracovává a o jakých 

kategoriích subjektů údajů jsou tyto osobní údaje zpracovávány. Byly určeny právní tituly 

zpracování osobních údajů, kdy společnost zpracovává osobní údaje na základě plnění či uzavření 

smlouvy, plnění právní povinnosti, uděleného souhlasu subjektem údajů a rovněž na základě 

právního titulu oprávněného zájmu. Jako účely zpracování byly pro jednotlivé subjekty údajů a 

osobní údaje určeny řádné plnění obsahu smlouvy, možnost kontaktování stran, plnění právních 

povinností společnosti jako správce vůči zaměstnancům i klientům, plnění obsahu obchodních 

smluv ve vztahu ke zpracovatelům, za účelem marketingu společnosti a další. 

 

Po náležitém určení jednotlivých kategorií subjektů údajů a osobních údajů společnost splnila 

nařízením stanovenou informační povinnost, když zpracovala pro každý právní titul a účel 

zpracování příslušný soubor informací a tyto zprostředkovala konkrétním subjektům údajů. 

V rámci splnění informační povinnosti společnost řádně informovala o tom, kdo je správcem (vč. 

kontaktních údajů), o účelu zpracování a použitém právním titulu, o zpracovávaných osobních 

údajích, případných zpracovatelích, informovala subjekt údajů o právech nařízením aprobovaných, 

vč. dalších nutných skutečností. Speciální pozornost byla věnována právnímu titulu zpracování 

v podobě uděleného souhlasu subjektem údajů, a to tak, aby byl souhlas udělen a užíván způsobem 

nařízením stanoveným. 

 

Společnost upravila svoji smluvní dokumentaci tak, aby splňovala nařízením stanovené povinnosti, 

a to kontraktaci vztahující se k jejím klientům, zaměstnancům i dodavatelům. 

 

Rovněž byly upraveny postupy ve společnosti a vyhotoven soubor souvisejících dokumentů s cílem 

náležité ochrany osobních údajů a postupů jejich zpracování. Byla definována pravidla pro 

nakládání s osobními údaji ve formě interního předpisu společnosti, byl vyhotoven postup pro 

plnění žádostí o uplatnění práv subjektů údajů (tedy řešení případů žádostí subjektů údajů o přístup, 

opravu, výmaz, přenositelnost osobních údajů a další) a rovněž postup pro řešení bezpečnostních 

incidentů ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům. 

 

Rovněž má společnost přijata opatření z oblasti technického a organizačního zabezpečení, kdy, 

v souladu s požadavkem nařízení na vhodná technická a organizační opatření, má společnost 

zabezpečena jednotlivá užívaná technická zařízení, má nastaven systém autorizace a identifikace 

přístupů k osobním údajům či využívá systému antiviru. Z pohledu mechanického zabezpečení 
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jsou dokumentace obsahující osobní údaje v uzamykatelných prostorech, zamezující přístup 

neoprávněných osob. 

 

S ohledem na výše uvedené je společnost přesvědčena, že plní veškeré povinnosti, které jsou jí 

ukládány a zpracovává tak osobní údaje řádně v souladu s nařízením. 

 

 

V …………… dne …………… 

 

……………………………… 


