Vnitřní předpis ochrany dat v souladu s GDPR
Správce osobních údajů:

Další zpracovatelé:
Zpracovávané údaje:
Účel zpracování dat:
Způsob zpracování dat:
Vypracoval:

Restaurace Perla s.r.o.
Miloš Koťa (IČ: 281 10 901)
České Budějovice, Pražská tř. 1255/19, PSČ 370 04
+420 739 014 166
www.perla-restaurace.cz
dodavatel softwarového řešení webu ALPOD.net s.r.o. (IČ: 064 57 851)
e-mailová adresa
IP adresa
zasílání jídelních lístků na vyžádání
strojově prostřednictvím webu www.perla-restaurace.cz
strojově v účetním programu
Miloš Koťa (majitel)

Předpis nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018
Obecné ustanovení
1. Na základě ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále též jako „zákon
o ochraně osobních údajů“), a 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), vydávám jako statutární orgán tuto směrnici.
Působnost předpisu
1. Tento předpis určuje pravidla a zásady zpracovávání osobních údajů, která budou dodržována
tak, aby nedošlo k jejich ohrožení a vyzrazení třetím osobám. Tento předpis je platný od data
účinnosti, vzniká na dobu neurčitou a je přístupná všem subjektům osobních údajů, které si
mohou zažádat o kopii.
Pořizování, ukládání a zpracování dat
1. Zpracování dat je jakákoliv operace, nebo soustava operací, které jsou systematicky prováděny
s osobními údaji, bez ohledu na to, zda je prováděna automatizovaně nebo jinými prostředky.
2. V rámci mé společnosti jsou data shromažďována automatizovaně pomocí webové prezentace
mé firmy na adrese www.perla-restaurace.cz a poté o data, které vyplňují návštěvníci webu
prostřednictvím formuláře, ve kterém mohou požádat o zasílání jídelních lístků.
3. Data jsou zpracovávaná dvěma osobami – majitelem Restaurace Perla s.r.o. a smluvní účetní.
4. Data jsou bezpečně uchovávána a přístup je omezen pouze na tyto dvě pověřené osoby.
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Ochrana dat
1. Smyslem ochrany dat je učinit taková organizační a technická opatření, která v nejvyšší možné
míře omezí možnost nenávratného poškození, ztráty, či zcizení dat. Hlavním důvodem zavádění
tohoto opatření je zamezit přístup třetím stranám (nepovolaným osobám). Nejvyšší možná míra
je stanovená v souladu s finančními a technickými možnostmi Správce údajů.
2. Zabezpečení elektronických dat na prezentačním webu je zajištěno přístupovým jménem
a dostatečně silným heslem (10 znaků, alfanumerické znaky), které je pravidelně měněno.
Na notebooku a mobilním telefonu zpracovatele je zabezpečení totožné. Data jsou navíc
chráněná antivirovou ochranou, která zamezuje jejich znehodnocení či krádež pomocí
elektronických útoků.
3. Údaje na webové prezentaci jsou v neposlední řadě zabezpečeny pomocí šifrovaného přenosu
HTTPs.
Zásady pro práci s výpočetní technikou
1. Správce osobních údajů si zakládá na používání legálního softwaru, nevyužívá software, který sám
nemá prověřený a nevyužívá zbytečných programů, které nesouvisí s provozem jeho
podnikatelské činnosti.
2. Pravidelně kontroluje stav techniky a uložených dat. Předepsaným způsobem ukončuje používání
výpočetní technologie (hardwarové vypnutí počítače, či telefonu).
3. Tiskové výstupy, které obsahují data podléhající ochraně osobních údajů, okamžitě zabezpečuje
proti neoprávněnému přístupu založením do své kartotéky. Nevyužívá veřejnou, ani sdílenou
tiskárnu – ta je dostupná pouze jemu pro tento účel.
Přístup, přenosnost a právo být zapomenut
1. Subjekty údajů jsou informovány o právu a možnostech, které souvisí s přístupem k jejich datům.
2. Subjekt údajů může požádat o zaslání všech nasbíraných dat ve strukturované a strojově čitelné
formě písemně na adresu Správce, nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@restauraceperla.cz.
3. Takto zpřístupněná data má právo přenést k jiné společnosti a nakládat s nimi podle svého
uvážení.
4. Pokud subjekt údajů požádá o výmaz jeho údajů, je tento požadavek neprodleně zpracován a jsou
vymazány veškeré údaje, které neodporují zákonné povinnosti Správce (především v oblasti
daňové evidence).
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V Českých Budějovicích, dne 1. 5. 2018.

..................................

Miloš Koťa
Jednatel firmy Restaurace Perla s.r.o.
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