
Zpracování osobních údajů 

Osobní údaje, které poskytujete, jsou zpracovány firmou Ing. Kamila Navrátilová se sídlem Plk. 

Rajmunda Prchaly 4460/119, Ostrava,70800, IČ:48716685, DIČ:CZ6956105596. 

Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí mé činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez 

jejich zpracování bych Vám nemohla poskytnout své služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit 

povinnosti z něj vyplývající. V případě, kdy je na zpracování osobních údajů vyžadován Váš souhlas, 

nebudu si souhlas nijak vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí uzavření smluvního vztahu, 

poskytnutí služby prodeje zboží nebo povinnosti mi stanovené. S Vašimi osobními údaji nakládám v 

mezích obecně závazných právních předpisů a dbám na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, 

případně k jejich zneužití 

V případě, že budete mít jakékoliv otázky ohledně Vašich osobních údajů nebo výkonu Vašich práv 

neváhejte mě kontaktovat. Jsem plně připravena poskytnout Vám plný informační servis nebo 

pomoci s plněním Vašich práv. 

V takových případech kontaktujte: 

Ing. Kamila Navrátilová, kamila.navratilova@iol.cz t.č. 602 702 218 

Osobní údaje, které nám poskytujete a které zpracovávám, slouží k uzavření smlouvy a k jejímu 

plnění a k plnění právních povinností, bez těchto údajů by to bohužel nebylo možné. Jedná se o: 

Č. 1   

Účel zpracování osobních údajů  Zpracování mezd, plnění smlouvy. 

Kategorie příjemců osobních údajů Není předáváno. 

Kategorie subjektů osobních údajů Zaměstnanci klienta 

Kategorie osobních údajů 

Jméno a příjmení, rodné příjmení a předcházející 
příjmení, Datum narození, Místo narození, Rodné číslo, 
Občanský průkaz ID, Cestovní pas ID, Řidičský průkaz ID, 
Adresa bydliště, Adresa doručovací, Email soukromý, 
Telefonní číslo soukromé, Státní příslušnost, Pracovní 
email, Telefonní číslo služební, Pracovní role/funkce, 
Pracovní zařazení, Osobní číslo, Zdravotní způsobilost, 
lékařská prohlídka, Zdravotní omezení, invalidita, 
Bankovní účet, Vzdělání, Dokumenty dokládající 
vzdělání, Certifikace profesní, Dovednosti, Znalosti, 
Předešlý zaměstnavatel, SPZ, Členství v profesních 
organizacích. 

Informace zda a jak je použito 
profilování na základě získaných 
osobních údajů 

Není profilování. 

Kategorie přenosů do třetích zemí 
nebo mezinárodních organizací 

Není předáváno. 

Právní základ pro operace zpracování, 
pro něž jsou osobní údaje určeny 

Plnění smlouvy, plnění právní povinnosti. 

Lhůty pro výmaz nebo přezkum 
potřebnosti kategorií osobních údajů 

Dle zákona 582/1991 Sb. a dle zákona 563/1991 Sb. 

mailto:kamila.navratilova@iol.cz


 

 
 

Č. 2   

Účel zpracování osobních údajů  Plnění právní povinnosti při zpracování mezd klienta. 

Kategorie příjemců osobních údajů 
Zdravotní pojišťovny, OSSZ, FÚ (podle příslušnosti), 
Exekutorské úřady 

Kategorie subjektů osobních údajů Zaměstnanci klienta 

Kategorie osobních údajů 

Jméno a příjmení, rodné příjmení a předcházející 
příjmení, Datum narození, Místo narození, Rodné číslo, 
Adresa bydliště, Státní příslušnost, Zdravotní pojišťovna, 
Penzijní pojišťovna, Životní pojišťovna, Důchod - jestli 
nepobírá třeba starobní důchod, Zdravotní způsobilost, 
Zdravotní omezení, invalidita, Bankovní účet, Vztah a 
rodné čísla partnera či dětí, Dokumenty dokládající děti 
či partnera, Sociální pojištění a číslo pojištěnce (cizinci), 
Zdravotní pojištění a číslo pojištěnce (cizinci),  Dárcovství 
krve. 

Informace zda a jak je použito 
profilování na základě získaných 
osobních údajů 

Není profilování. 

Kategorie přenosů do třetích zemí 
nebo mezinárodních organizací 

Není předáváno. 

Právní základ pro operace zpracování, 
pro něž jsou osobní údaje určeny 

Plnění právní povinnosti. 

Lhůty pro výmaz nebo přezkum 
potřebnosti kategorií osobních údajů 

Dle zákona 582/1991 Sb. a dle zákona 563/1991 Sb. 

  Č. 3   

Účel zpracování osobních údajů  Vedení účetnictví klienta 

Kategorie příjemců osobních údajů Není předáváno. 

Kategorie subjektů osobních údajů Odběratelé, dodavatelé klienta 

Kategorie osobních údajů 
Jméno a příjmení, Adresa sídla, Adresa doručovací, 
Pracovní email, Telefonní číslo služební, Pracovní 
role/funkce, Pracovní zařazení, Bankovní účet, DIČ, IČO. 

Informace zda a jak je použito 
profilování na základě získaných 
osobních údajů 

Není profilování. 

Kategorie přenosů do třetích zemí 
nebo mezinárodních organizací 

Není předáváno. 

Právní základ pro operace zpracování, 
pro něž jsou osobní údaje určeny 

Plnění smlouvy 

Lhůty pro výmaz nebo přezkum 
potřebnosti kategorií osobních údajů 

Dle zákona o 563/1991 Sb. 

  Č. 4   

Účel zpracování osobních údajů  Plnění právní povinnosti při vedení účetnictví klienta 

Kategorie příjemců osobních údajů FÚ  

Kategorie subjektů osobních údajů Odběratelé, dodavatelé klienta. 



Kategorie osobních údajů 
Jméno a příjmení, Adresa sídla, Adresa doručovací, 
Pracovní email, Telefonní číslo služební, Pracovní 
role/funkce, Pracovní zařazení, Bankovní účet, DIČ, IČO. 

Informace zda a jak je použito 
profilování na základě získaných 
osobních údajů 

Není profilování. 

Kategorie přenosů do třetích zemí 
nebo mezinárodních organizací 

Není předáváno. 

Právní základ pro operace zpracování, 
pro něž jsou osobní údaje určeny 

Plnění právní povinnosti. 

Lhůty pro výmaz nebo přezkum 
potřebnosti kategorií osobních údajů 

Dle zákona o 563/1991 Sb. 

 

Firma Ing. Kamila Navrátilová se hlásí k principům zavedeným nařízením Evropského parlamentu a 
Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (GDPR) a je připravena plně spolupracovat při výkonu Vašich práv. 

Dle GDPR jsou Vaše práva: 

 Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR) 

 Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 

15 GDPR) 

 Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR) 

 Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR) 

 Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu 

(článek 20 GDPR) 

 Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 

GDPR) 

 Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu 

nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR) 

Výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění 

právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu 

veřejných zájmů. 

Přístup (seznámení s údaji, které o Vás mám) – bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, 

které o Vás vedu s výjimkou mého duševního vlastnictví nebo mého obchodního tajemství a dále pak 

případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob. 

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude 
projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů. Námitku lze uplatnit 
v případech kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí 
strany nebo proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud 
vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro 
tyto účely zpracovávány. 

Omezení zpracování osobních údajů – na základě Vaší námitky dojde k omezení zpracování Vašich 

osobních údajů. Do vyřešení námitky je zpracování osobních údajů omezeno. 



Přenesení osobních údajů – pokud jste mi poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo 

souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném 

elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně. 

Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti 

automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení 

rozhodnutí oprávněnou rolí. 

Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistím 

aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu. 

Dále Vás v souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informuji, že máte právo namítat 
automatizované individuální rozhodování podle článku 21 GDPR a, že podle § 21 odst. 2 GDPR máte 
právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu (viz. výše). 
Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány 
neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost. 

Ochrana osobních údajů 

Chceme Vás ujistit, že jsou implementovány odpovídající postupy a technologie pro zajištění 

informační, fyzické i administrativní bezpečnosti a to jak organizačními, tak technickými prostředky. 

Z pochopitelných důvodů neuvádíme tyto postupy a mechanismy na tomto místě.   

 

 


