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SEZNAM POUŢITÝCH POJMŮ A ZKRATEK
GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 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 (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů)
(General Data Protection Regulation)

Osobní údaj

Veškeré
informace
o
identifikované
nebo
identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů");
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba,
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo
na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby

Kontaktní údaje

Jméno, příjmení, akademický titul, kontaktní e-mail,
kontaktní telefonní číslo nebo adresní údaje

Příspěvková organizace

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace

Referent správy
osobních údajů

Zaměstnanec Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové
organizace ustavený do funkce referenta správy
osobních údajů

Ředitel organizace

Statutární orgán Hvězdárny Valašské Meziříčí,
příspěvkové organizace, jmenovaný do funkce ředitele
zřizovatelem organizace – Zlínský kraj

Zaměstnanci

Zaměstnanci Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové
organizace
Osoby vykonávající práci na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr

PREAMBULE
Role definované tímto dokumentem předpokládají, ţe je bude vykonávat i ţena. Avšak
z důvodu zjednodušení textu jsou pouţity názvy jednotlivých rolí v muţském rodě. Bude-li
danou roli zajištovat ţena, předpokládá se automatické přechylování názvů jednotlivých rolí
bez nutnosti úpravy směrnice.
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1

ÚVOD

Dokument Politika ochrany osobních údajů formuluje základní cíle a principy při
zpracování a ochraně osobních údajů u Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové
organizaci. Dokument současně deklaruje vůli vedení Hvězdárny Valašské Meziříčí,
příspěvkové organizace informovat zaměstnance, zpracovatele, příjemce a třetí strany
o významu ochrany osobních údajů a o jeho podpoře pro zavedení řízeného systému
zpracování a ochrany osobních údajů, který je v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General Data Protection
Regulation (dále jen „GDPR“).
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2

HLAVNÍ CÍLE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hlavními cíle ochrany osobních údajů jsou:
1) Zajištění ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
2) Zajištění práv fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.
3) Udrţování trvalého souladu s poţadavky GDPR.
4) Udrţování souladu s dalšími právními a technickými poţadavky stanovenými platnými
souvisejícími právními předpisy a technickými normami.
5) Zajistit schopnost předcházet a zvládat neţádoucí události.
6) Prosazení odpovědnosti zaměstnanců při zajišťování ochrany osobních údajů.
7) Neustálé zlepšování vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti systému řízení ochrany
osobních údajů.
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PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3

Zpracování a ochrana osobních údajů v prostředí Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové
organizace se řídí následujícími principy GDPR:
1. Zákonnost zpracování osobních údajů
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje zejména za
účelem:
Sluţeb, Interních procesů a provozu organizace
a) výběrová řízení na zaměstnance
b) pracovněprávní a mzdová agenda
c) evidence uchazečů o zaměstnání
d) smluvní vztahy
e) vedení evidence kontaktních údajů pro zasílání informací
f)

vedení evidence osobních údajů v souvislosti s přihláškami na pořádané akce

g) ubytování cizích osob za úplatu
h) projekty, ţádosti o dotace
i)

vedení účetnictví příspěvkové organizace

j)

prezentace příspěvkové organizace

k) organizace zájmového krouţku a astronomických táborů
l)

organizace a provozování Knihovny Hvězdárny Valašské Meziříčí

K těmto účelům zpracování jsou zpracovány podklady pro záznamy o činnostech
zpracování, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dokumentu.
Všechna zpracování jsou prováděna na základě stanoveného právního základu, který je
uveden v příslušném záznamu o činnostech zpracování pro daný účel.
Odpovědnost za udrţování aktuálnosti a úplnosti záznamů o činnostech má ředitel
organizace, vţdy v součinnosti s referentem správy osobních údajů, který zodpovídá za
jejich evidenci a aktualizaci.
Pokyny pro realizaci tohoto principu jsou podrobněji rozpracovány ve vnitřním předpisu
Směrnice „Povinnosti osob při zpracování osobních údajů“.
2. Omezení účelem
U Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace jsou osobní údaje shromaţďovány
jen pro předem vymezené, výslovně vyjádřené a legitimní účely.
Pro naplnění principu jsou uplatňována následující pravidla:
1) Pro kaţdé zpracování je vţdy předem stanoven konkrétní a legitimní účel.
2) Právní důvod zpracování je vztaţen vţdy k jednotlivým účelům.
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3) Údaje jsou zpracovávány pouze pro daný účel a je zakázáno je vyuţívat pro jiné
účely.
4) Údaje shromáţděné pro různé účely je zakázáno spojovat, jsou evidovány
a zpracovávány odděleně, vyjma účelů, jejichţ spojení umoţňuje zvláštní zákon
anebo pro účely archivace ve veřejném zájmu.
Odpovědnost za dodrţování tohoto principu mají všichni zaměstnanci, v jejichţ působnosti
a agendách se osobní údaje zpracovávají.
Odpovědnost za kontrolu tohoto principu má referent správy osobních údajů.
Pokyny pro realizaci tohoto principu jsou podrobněji rozpracovány ve vnitřním předpisu
Směrnice „Povinnosti osob při zpracování osobních údajů“.
3. Minimalizace údajů a omezení uloţení
U Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace jsou osobní údaje zpracovávané
pouze pro stanovený účel a pouze po nezbytně dlouhou dobu.
Pro naplnění principu jsou uplatňována následující pravidla:
1) Je zakázáno shromaţďovat a zpracovávat:
o

nepřiměřené osobní údaje

o

nerelevantní osobní údaje

o

osobní údaje, které nejsou nezbytné

Toto pravidlo je u stávajících účelů zpracování zavedeno tím, ţe v záznamech
o činnostech zpracování jsou vyjmenovány základní typy a kategorie údajů, které jsou
verifikovány referentem správy osobních údajů v součinnosti s ředitelem organizace.
U případných budoucích účelů zpracování bude, v souladu s pravidly standardní ochrany,
pravidlo uplatňováno stejným způsobem a před zahájením zpracování opět verifikováno
referentem správy osobních údajů.
Odpovědnost za dodrţování tohoto principu mají všichni zaměstnanci,
působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají.

v jejichţ

Odpovědnost za verifikaci a kontrolu tohoto principu má referent správy osobních údajů.
2) Osobní údaje jsou uchovávány v listinné i elektronické podobě pouze po omezenou dobu,
odpovídající účelu zpracování. Po ukončení této doby jsou likvidovány nebo mazány
v souladu s pravidly a lhůtami stanovenými ve vnitřním předpisu „Spisový skartační řád
Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace“.
Odpovědnost za dodrţování tohoto principu mají u listinné podoby všichni zaměstnanci,
v jejichţ působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají.
Odpovědnost za dodrţování tohoto principu u elektronické podoby má zaměstnanec nebo
osoba (fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba na základě uzavřeného
smluvního vztahu), odpovídající za správu a provoz informačních technologií.
Odpovědnost za kontrolu tohoto principu má referent správy osobních údajů.
3) Osobní údaje jsou přístupné jen co nejmenšímu počtu osob.
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Toto pravidlo je zavedeno tím, ţe jsou určena a zavedena pravidla pro řízení přístupu
k osobním údajům v listinné i elektronické podobě a dále pro zveřejňování, sdílení
a předávání informací.
Odpovědnost za dodrţování tohoto principu mají všichni zaměstnanci.
Odpovědnost za kontrolu tohoto principu má referent správy osobních údajů.
Pokyny pro realizaci tohoto principu jsou podrobněji rozpracovány ve vnitřním předpisu
Směrnici „Povinnosti osob při zpracování osobních údajů“.
4. Přesnost osobních údajů
U Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace jsou zpracovávané pouze přesné
osobní údaje. Principy aktualizace zpracovávaných dat jsou nastaveny způsobem
odpovídajícím kritičnosti jejich moţných dopadů na subjekty údajů.
Zaměstnanec odpovědný za přípravu a uzavření pracovní smlouvy poučuje kaţdého
zaměstnance o povinnosti hlásit případné změny všech jím předaných osobních údajů.
Zákonní zástupci jsou poučeni o této povinnosti vţdy při zahájení činností vzdělávacích
krouţků a programů mimoškolních a zájmových aktivit a tato povinnost je zahrnuta
i v Provozním řádu zájmového krouţku.
Odpovědnost za stanovení způsobu ověřování přesnosti dat mají všichni zaměstnanci,
v jejichţ působnosti a agendách se osobní údaje zpracovávají.
Odpovědnost za kontrolu tohoto principu má referent správy osobních údajů.
5. Korektnost a transparentnost při zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů v působnosti Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové
organizace jsou subjekty údajů transparentně informovány těmito způsoby:


základní informace na webových stránkách Hvězdárny
příspěvkové organizace, dostupná všem subjektům údajů



doplňující písemná informace o zpracování osobních údajů poskytované
k jednotlivým agendám vyţadujícím souhlas se zpracováním osobních údajů a dále
k vybraným agendám



písemná informace o zpracování osobních údajů pro účely pracovněprávní agendy
poskytovaná novým zaměstnancům

Valašské

Meziříčí,

U Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace jsou stanoveny postupy pro výkon
práv subjektu údajů. Těmito právy se rozumí:


právo na přístup k osobním údajům



právo na opravu nepřesných osobních údajů



právo na výmaz (být zapomenut)



právo na omezení zpracování



právo na přenositelnost



právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů



právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
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Výkon práv subjektů údajů u Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace
koordinuje referent správy osobních údajů ve spolupráci s ředitelem.
Za výkon práv subjektů údajů u Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace jsou
odpovědní:


referent správy osobních údajů



ředitel organizace

Pokyny pro realizaci tohoto principu jsou podrobněji rozpracovány v následujících vnitřních
předpisech:


Směrnice „Povinnosti osob při zpracování osobních údajů“



Směrnice „Výkon práv subjektu údajů“

6. Důvěrnost, integrita a dostupnost osobních údajů
U Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace jsou přijata vhodná technická
a organizační opatření odpovídající kontextu a účelům zpracování osobních údajů.
Veškerá technická a organizační opatření jsou přijata na základě provedené analýzy
informačních rizik. Analýza rizik byla provedena na základě:
a) posouzení hrozeb působících na aktiva, v rámci kterých jsou zpracovávány osobní
údaje,
b) posouzení hrozeb pro práva a svobody subjektů údajů.
Na základě závěrů z provedené analýzy rizik byla implementována přiměřená organizační
a technická opatření pro zajištění odpovídající úrovně ochrany zpracovávaných osobních
údajů.
Pro provedení analýzy rizik byla stanovena metodika hodnocení rizik, která vychází
z poţadavků vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náleţitostí podání v oblasti
kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). V rámci provedené analýzy
rizik byly současně zohledněny hrozby, které představují zejména moţnost náhodného nebo
protiprávního zničení, ztráty, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných,
uloţených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim.
Za stanovení a aktuálnost technických a organizačních opatření vyplývajících z analýzy rizik
odpovídá zaměstnanec nebo osoba (fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba na
základě uzavřeného smluvního vztahu), odpovídající za správu a provoz informačních
a komunikačních technologií a ředitel organizace.
Za kontrolu dodrţování stanovených technických a organizačních opatření odpovídá referent
správy osobních údajů v součinnosti s ředitelem organizace.
Pokyny pro realizaci tohoto principu, včetně stanovení odpovídajících technických
a organizačních opatření pro oblast fyzické, personální, administrativní a počítačové
bezpečnosti, jsou podrobněji rozpracovány v následujících vnitřních předpisech
a dokumentech:


Směrnice „Povinnosti osob při zpracování osobních údajů“



Směrnice „Výkon práv subjektu údajů“
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Směrnice „Ochrana osobních údajů“



Směrnice „Bezpečnost ICT“



Metodika analýzy rizik GDPR
o

Seznam hrozeb a opatření

o

Plán zvládání rizik



Nástroj pro hodnocení rizik GDPR



Spisový skartační řád Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace

7. Odpovědnost správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace.
Správce je povinen zajistit soulad s GDPR a tento soulad prokazuje:
1) zpracováním Politiky ochrany osobních údajů, stanovující:
o

cíle ochrany osobních údajů

o

principy zpracování a ochrany osobních údajů

o

odpovědnosti za realizaci principů

o

odpovědnost za kontrolu

2) zpracováním záznamů o činnostech zpracování
3) rozpracováním Politiky ochrany osobních údajů do vnitřních předpisů a dokumentů
uvedených v bodě 6
4) jmenováním referentem správy osobních údajů a stanovením jeho působnosti
a odpovědnosti
5) zajištěním principů záměrné a standardní ochrany osobních údajů, realizované:
o

návrhem vhodných technických a organizačních opatření záměrné ochrany
stanovených prostřednictvím vyjádření a stanoviska referentem správy osobních
údajů před zahájením vlastního zpracování, ještě v době určování prostředků pro
zpracování osobních údajů

o

zavedením a udrţováním záměrné a standardní ochrany přiměřenými technickými
a organizačními opatřeními zaloţenými na výsledcích analýzy rizik

6) dodrţováním všech zásad GDPR ve vztahu ke zpracovatelům a dalším správcům
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ZÁKLADNÍ IDENTIFIKOV ANÉ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

4
4.1

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ZAMĚSTNANCE
Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

správce:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. (+420) 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, datová schránka: ncmkkpp

referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Naděţda Lenţová
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz
1

účel zpracování

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ZAMĚSTNANCE

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1:
písm. b) GDPR
písm. c) GDPR

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíţ smluvní
stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých
před uzavřením smlouvy na ţádost tohoto subjektu údajů.
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje.

3

právní titul pro zpracování

Plnění právní povinnosti dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce. Informační povinnost ke zpracování osobních údajů.

4

kategorie subjektů údajů

Uchazeči o zaměstnání.

5



identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul,
datum narození, adresa trvalého bydliště,



další nezbytné údaje dle poţadavků na konkrétní
pracovní místo – např. způsobilost k právním úkonům,
odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění atd.,



kontaktní údaje – telefon, e-mail.

kategorie osobních údajů

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

7

identifikace třetí země (mezinár.
organizace), které jsou případně předány osobní údaje

8

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země podle čl. 49 odst. 1
druhého pododstavce GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního řádu Hvězdárny Valašské
Meziříčí, příspěvkové organizace

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.

obecný popis technických
10 a organizačních bezpečnostních Dle Směrnice „Bezpečnost ICT“
opatření dle čl. 32 GDPR
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4.2

PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÁ AGENDA
Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

správce:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. (+420) 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, datová schránka: ncmkkpp

referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Naděţda Lenţová
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz
1

účel zpracování

PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÁ AGENDA

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1:
písm. b) GDPR
písm. c) GDPR

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíţ smluvní
stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých
před uzavřením smlouvy na ţádost tohoto subjektu údajů.
Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se
na správce vztahuje.
Plnění povinnosti zaměstnavatele dle:

3

4

právní titul pro zpracování

kategorie subjektů údajů



zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.



dalších zvláštních zákonů.

Zaměstnanci.
Údaje nezbytné pro zajištění plnění povinností zaměstnavatele
či pro zajištění zákonných nároků zaměstnanců, zejména:

5

kategorie osobních údajů

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

7

identifikace třetí země (mezinár.
organizace), které jsou případně předány osobní údaje

8

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země podle čl. 49 odst. 1
druhého pododstavce GDPR



jméno, příjmení, všechna dřívější příjmení, datum
a místo narození, rodné číslo, adresa místa trvalého
pobytu, státní občanství, vzdělání, předchozí praxe,
druh pobíraného důchodu, počet dětí (u ţen), zdravotní
znevýhodnění, zdravotní pojišťovna,



příjmení a jméno manţela/ky, název a adresa
zaměstnavatele (pokud zaměstnanec uplatňuje daňové
zvýhodnění a manţel/ka je zaměstnán/a),



jméno, příjmení a rodné číslo dítěte (pokud
zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na vyţivované
dítě),



další nezbytné údaje pro konkrétní pracovní místo.

Osobní údaje zaměstnanců zpracovávané pro plnění
povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů jsou
předávány orgánům finanční a sociální správy či jiným
příslušným úřadům v případech, kdy tak ukládá zákon.

-
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9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního řádu Hvězdárny Valašské
Meziříčí, příspěvkové organizace

obecný popis technických
10 a organizačních bezpečnostních Dle Směrnice „Bezpečnost ICT“
opatření dle čl. 32 GDPR

__________________________________________________________________________________________
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4.3

EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

správce:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. (+420) 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, datová schránka: ncmkkpp

referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Naděţda Lenţová
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz
1

účel zpracování

EVIDENCE UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 GDPR

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních
údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

3

právní titul pro zpracování

Souhlas subjektu údajů.

4

kategorie subjektů údajů

Uchazeči o zaměstnání.
Vyhlášená výběrová řízení:

5

kategorie osobních údajů



jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého
bydliště, profesní ţivotopis,



další údaje nezbytné k prokázání splnění poţadavků
dle konkrétního pracovního místa,

 kontaktní údaje – telefon, e-mail
Ţádosti zaslané uchazeči:


dle uváţení uchazečů

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

7

identifikace třetí země (mezinár.
organizace), které jsou případně předány osobní údaje

8

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země podle čl. 49 odst. 1
druhého pododstavce GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

max. 5 roků po zařazení do evidence

obecný popis technických a
10 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR

Osobní údaje nejsou předávány jiným příjemcům

Dle Směrnice „Bezpečnost ICT“
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4.4

SMLUVNÍ VZTAHY
Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

správce:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. (+420) 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, datová schránka: ncmkkpp

referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Naděţda Lenţová
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz
1

účel zpracování

SMLUVNÍ VZTAHY

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1:
písm. b) GDPR
písm. c) GDPR

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíţ smluvní
stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých
před uzavřením smlouvy na ţádost tohoto subjektu údajů.
Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se
na správce vztahuje.

3

právní titul pro zpracování

Plnění smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

4

kategorie subjektů údajů

Fyzické osoby dotčené příslušnou smlouvou:

5

kategorie osobních údajů

Fyzické osoby nepodnikající:
 jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého
bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá zvláštní zákon),
Fyzické osoby podnikající:
 jméno, příjmení, IČO, adresa sídla,
Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu:
 jméno, příjmení,
Údaje společné pro všechny kategorie osob:
 kontaktní údaje – telefon, e-mail,
 bankovní spojení, číslo účtu.

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným
osobám.

7

identifikace třetí země (mezinár.
organizace), které jsou případně předány osobní údaje

8

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země podle čl. 49 odst. 1
druhého pododstavce GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního řádu Hvězdárny Valašské
Meziříčí, příspěvkové organizace

obecný popis technických
10 a organizačních bezpečnostních Dle Směrnice „Bezpečnost ICT“
opatření dle čl. 32 GDPR

__________________________________________________________________________________________
Stránka 15 z 26

4.5

VEDENÍ EVIDENCE KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ PRO
ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ
Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

správce:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. (+420) 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, datová schránka: ncmkkpp

referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Naděţda Lenţová
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz
1

účel zpracování

VEDENÍ EVIDENCE KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ PRO ZASÍLÁNÍ
INFORMACÍ

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních
údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

3

právní titul pro zpracování

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

4

kategorie subjektů údajů

Fyzické osoby, které udělily souhlas se zasíláním předmětných
pozvánek či informací.

5

kategorie osobních údajů



jméno, příjmení, titul,



doručovací adresa,



telefonické spojení, e-mail.

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

7

identifikace třetí země (mezinár.
organizace), které jsou případně předány osobní údaje

8

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země podle čl. 49 odst. 1
druhého pododstavce GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního řádu Hvězdárny Valašské
Meziříčí, příspěvkové organizace

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.

obecný popis technických
10 a organizačních bezpečnostních Dle Směrnice „Bezpečnost ICT“
opatření dle čl. 32 GDPR

__________________________________________________________________________________________
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4.6

VEDENÍ EVIDENCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI
S PŘIHLÁŠKAMI NA POŘÁDANÉ AKCE
Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

správce:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. (+420) 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, datová schránka: ncmkkpp

referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Naděţda Lenţová
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz
1

účel zpracování

VEDENÍ EVIDENCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S
PŘIHLÁŠKAMI NA POŘÁDANÉ AKCE

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních
údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

3

právní titul pro zpracování

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

4

kategorie subjektů údajů

Fyzické osoby, které udělily souhlas se zasíláním předmětných
pozvánek či informací.

5

kategorie osobních údajů



jméno, příjmení, akademický titul



kontaktní e-mail



kontaktní telefonní číslo



adresní údaje

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

7

identifikace třetí země (mezinár.
organizace), které jsou případně předány osobní údaje

8

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země podle čl. 49 odst. 1
druhého pododstavce GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního řádu Hvězdárny Valašské
Meziříčí, příspěvkové organizace

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám.

obecný popis technických
10 a organizačních bezpečnostních Dle Směrnice „Bezpečnost ICT“
opatření dle čl. 32 GDPR

__________________________________________________________________________________________
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4.7

UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU
Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

správce:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. (+420) 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, datová schránka: ncmkkpp

referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Naděţda Lenţová
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz

1

účel zpracování

UBYTOVÁNÍ CIZÍCH OSOB ZA ÚPLATU

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1:
písm. c) GDPR
písm. b) GDPR

Zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se
na správce vztahuje.
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíţ smluvní
stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých
před uzavřením smlouvy na ţádost tohoto subjektu údajů.
Plnění právní povinnosti dle:

3

právní titul pro zpracování



zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,



zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky.

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Plnění předmětu smlouvy o ubytování.
4

5

kategorie subjektů údajů

Ubytované fyzické osoby.

kategorie osobních údajů

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

7

identifikace třetí země (mezinár.
organizace), které jsou případně předány osobní údaje



viz § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
(doba ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresa
místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraničí a číslo OP nebo CD ubytované fyzické
osoby), nebo



viz § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky (jméno a příjmení, den,
měsíc a rok narození, státní občanství, číslo CD,
počátek a konec ubytování ubytovaného cizince),



viz § 3019 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu
a datum narození, zahájení a ukončení pobytu).

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám s výjimkou
orgánů či institucí, kterým takové právo plyne ze zvláštního
zákona (např. příslušná obec nebo cizinecká policie).

__________________________________________________________________________________________
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8

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země podle čl. 49 odst. 1
druhého pododstavce GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle Spisového skartačního řádu Hvězdárny Valašské Meziříčí,
příspěvkové organizace

obecný popis technických
Kniha ubytovaných je uloţena v uzamčené skříni. Elektronická
10 a organizačních bezpečnostních
evidence ubytovaných se neprovádí.
opatření dle čl. 32 GDPR

__________________________________________________________________________________________
Stránka 19 z 26

4.8

PROJEKTY, ŢÁDOSTI O DOTACE
Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

správce:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. (+420) 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, datová schránka: ncmkkpp

referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Naděţda Lenţová
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz
1

účel zpracování

PROJEKTY, ŢÁDOSTI O DOTACE

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1: písm. c) GDPR

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se
na správce vztahuje.

3

právní titul pro zpracování



nařízení Evropského parlamentu a Rady



plnění právní povinnosti dle zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů

Osoba zastupující organizaci s uvedením právního důvodu
zastoupení.
Příp. další osoby dotčené projektem (dotací) dle charakteru
a pravidel konkrétního projektu (dotace).

4

kategorie subjektů údajů

5

kategorie osobních údajů

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

7

identifikace třetí země (mezinár.
organizace), které jsou případně předány osobní údaje

8

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země podle čl. 49 odst. 1
druhého pododstavce GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle Spisového skartačního řádu Hvězdárny Valašské Meziříčí,
příspěvkové organizace nebo dle podmínek poskytovatele
dotace nebo podpory.

obecný popis technických a
10 organizačních bezpečnostních
opatření dle čl. 32 GDPR



identifikátory fyzické osoby zastupující organizaci,



příp. nezbytné údaje dle charakteru a pravidel
konkrétního projektu (dotace).

Poskytovatel dotace (správce programu).

Dle Směrnice „Bezpečnost ICT“
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4.9

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

správce:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. (+420) 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, datová schránka: ncmkkpp

referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Naděţda Lenţová
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz
1

účel zpracování

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se
na správce vztahuje.

3

právní titul pro zpracování

Plnění právní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví.

4

kategorie subjektů údajů

Fyzické osoby dotčené příslušnou finanční operací.

5

kategorie osobních údajů

Fyzické osoby nepodnikající:
 jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého
bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá zvláštní zákon),
Fyzické osoby podnikající:
 jméno, příjmení, IČO, adresa sídla,
Fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu:
 jméno, příjmení,
Údaje společné pro všechny kategorie osob:
 kontaktní údaje – telefon, e-mail,
 bankovní spojení, číslo účtu.

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

Osoby, úřadu či instituce v případech, kdy tak ukládá zákon
nebo jiné právní předpisy.

7

identifikace třetí země
(mezinárodní organizace), které
jsou případně předány osobní
údaje

-

8

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země podle čl. 49 odst. 1
druhého pododstavce GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle Spisového a skartačního řádu Hvězdárny Valašské
Meziříčí, příspěvkové organizace

obecný popis technických
10 a organizačních bezpečnostních Dle Směrnice „Bezpečnost ICT“
opatření dle čl. 32 GDPR
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4.10

PREZENTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů

správce:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. (+420) 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, datová schránka: ncmkkpp

referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Naděţda Lenţová
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz
1

účel zpracování

PREZENTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních
údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

3

právní titul pro zpracování

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

4

kategorie subjektů údajů

Fyzická osoba.

5

kategorie osobních údajů

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

7

identifikace třetí země (mezinár.
organizace), které jsou případně předány osobní údaje

8

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země podle čl. 49 odst. 1
druhého pododstavce GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle uděleného souhlasu.



jméno, příjmení, příp. adresa bydliště



fotografie a jiné (audio-video) záznamy

Široká veřejnost.

obecný popis technických
10 a organizačních bezpečnostních Dle Směrnice „Bezpečnost ICT“
opatření dle čl. 32 GDPR
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4.11 ČINNOST ZÁJMOVÉHO KROUŢKU A ASTRONOMICKÝCH
TÁBORŮ
Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů
správce:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. (+420) 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, datová schránka: ncmkkpp

referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Naděţda Lenţová
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz
1

účel zpracování

ČINNOST ZÁJMOVÉHO KROUŢKU A ASTRONOMICKÝCH
TÁBORŮ

2

právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 GDPR

Subjekt údajů (zákonný zástupce subjektu údajů) udělil souhlas
se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů.

3

právní titul pro zpracování

Souhlas subjektu údajů (zákonného zástupce subjektu údajů).

4

kategorie subjektů údajů

Děti, ţáci, studenti nebo jejich zákonní zástupci

kategorie osobních údajů

Lokální zveřejňování (v prostorách Hvězdárny Valašské
Meziříčí, p. o.) v prostředí internetu (oficiální webové stránky
Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.):
 Jméno a příjmení
Pořizování a následné zveřejnění v prostředí internetu (oficiální
webové stránky Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.)
 Fotografie
 Zvukový a obrazový záznam
Pořizování a následné zveřejnění v prostředí internetu (oficiální
webové stránky organizátora vzdělávacích, kulturních nebo
sportovních či jiných akcí)
 Fotografie
 Zvukový a obrazový záznam
Organizace a zajišťování vzdělávacích, pobytových nebo
sportovních akcí (exkurze, výlety, soutěţe apod.)
 Jméno a příjmení
 Ročník narození
Pro případ, kdyţ by muselo dítě do nemocničního zařízení
 Uvedení zdravotní pojišťovny
 Průkaz zdravotního pojištění nebo jeho kopie
Pro zajištění bezpečnosti dětí, ţáků či studentů
 Uvedení skutečností omezující pobyt dítěte, ţáka či
studenta v kolektivu, při stravování, při sportovních a
kolektivních hrách, při celodenním výletě
 Uvedení zdravotních obtíţí, které by mohly mít vliv na
poskytování zájmového vzdělávání
Pro zajištění nutných organizačních a informačních povinností
související s docházkou a účastí dítěte, ţáka či studenta na
táboře nebo zájmovém krouţku
 Adresa trvalého bydliště
 E-mail
 Číslo telefonu

5

__________________________________________________________________________________________
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Dle kategorie osobních údajů budou osobní údaje zpřístupněny
veřejnosti v rámci oficiálních webových stránek, nebo budou
předány organizátorům vzdělávacích, pobytových nebo
sportovních akcí, dopravcům, ubytovatelům atd. nebo budou
předány osobám zajišťující potřebu ošetření v nemocničním
zařízení, případně budou zpřístupněny osobám, které přebírají
plnou odpovědnost za přihlášené děti, ţáky či studenty.

6

kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích

7

identifikace třetí země (mezinár.
organizace), které jsou případně předány osobní údaje

8

vhodné záruky v případě
předání osobních údajů do třetí
země podle čl. 49 odst. 1
druhého pododstavce GDPR

-

9

plánované lhůty pro výmaz
jednotlivých kategorií údajů

Dle uděleného souhlasu

obecný popis technických
10 a organizačních bezpečnostních Dle Směrnice „Bezpečnost ICT“
opatření dle čl. 32 GDPR
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4.12 ČINNOST KNIHOVNY HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Záznam o činnostech zpracování
vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR o ochraně osobních údajů
správce:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel. (+420) 571 611 928, e-mail: info@astrovm.cz, datová schránka: ncmkkpp

referent pro ochranu osobních údajů:
Ing. Naděţda Lenţová
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 611 928, e-mail: nlenzova@astrovm.cz

1

Účel zpracování

ČINNOST KNIHOVNY HVĚZDÁRNY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Knihovna hvězdárny zpracovává osobní údaje za účelem
poskytování knihovnických, informačních a dalších sluţeb
uţivatelům, informování uţivatelů o sluţbách a dále za účelem
ochrany majetku a knihovního fondu hvězdárny.

2

Právní základ zpracování podle
čl. 6 odst. 1 GDPR

Subjekt údajů (zákonný zástupce subjektu údajů) udělil souhlas
se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více
konkrétních účelů.

3

Právní titul pro zpracování

Souhlas subjektu údajů (zákonného zástupce subjektu údajů).

4

Kategorie subjektů údajů

Registrovaní uţivatelé knihovny hvězdárny, osoby mladší 15 let
mohou být zaregistrovány pouze s ručením zákonného
zástupce.



5

Knihovna zpracovává osobní
údaje registrovaných uţivatelů v
uvedeném rozsahu:





Povinné identifikační údaje uţivatele: jméno, příjmení,
doručovací anebo trvalá adresa, email, telefon.
Povinné identifikační údaje zákonného zástupce: jméno,
příjmení, doručovací anebo trvalá adresa, email, telefon.
Nepovinné údaje pro potřeby identifikace zletilosti
uţivatele: datum narození.
Sluţební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled
výpůjček včetně historie, přehled rezervací, přehled
upomínek.
Účetní údaje o provedených peněţitých transakcích,
zejména o jejich účelu, místě, čase.

Povinností registrovaného uţivatele je oznámit knihovně
případné změny v identifikačních a kontaktních osobních
údajích bez zbytečného odkladu.

6

7

Kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, vč. příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních organizacích.

Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným
osobám.

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uţivatelů po
dobu registrace – maximálně 12 měsíců. Po uplynutí této doby
můţe registrovaný uţivatel poţádat o likvidaci svých osobních
údajů, pokud nemá vůči knihovně ţádné závazky a nepřeje si
Plánované lhůty pro výmaz
nadále vyuţívat jejích sluţeb. Registrovaný uţivatel můţe také
jednotlivých kategorií údajů
(doba uchování osobních údajů). poţádat o vymazání historie výpůjček, aniţ by byla ukončena
jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou
likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace).
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Osobní údaje v listinné podobě jsou dle Spisového a
skartačního řádu Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové
organizace.
8

Obecný popis technických
a organizačních bezpečnostních Dle Směrnice „Bezpečnost ICT“
opatření dle čl. 32 GDPR
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