Politika ochrany osobních údajů ve společnosti
Karton P+P spol. s r.o.
Naše organizace se zavazuje chránit soukromí občanů, kteří nám svěřují své osobní údaje a bere
velmi vážně odpovědnost za bezpečnost osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme na základě těchto zásad:
•
•
•
•
•
•

zákonnosti, korektnosti a transparentnosti;
účelového omezení;
minimalizace údajů;
přesnosti údajů;
principu omezení uložení;
zajištění integrity a důvěrnosti.

Způsob ochrany
V rámci plnění výše uvedených úloh pracujeme s informacemi, které je zapotřebí chránit před jejich
zneužitím a zároveň také zajišťovat jejich správnost a dostupnost.
Proto klademe důraz na zajištění hlavních bezpečnostních zásad:
zajištění ochrany osobních údajů v souladu s platnou legislativou;
provádění stálé identifikace bezpečnostních rizik a přijímání účinných opatření;
zajištění ochrany prostředí, ve kterém jsou informace zpracovávány a uchovávány, jak před
přírodními vlivy, tak pokusy o jejich úmyslné poškození;
zavést a udržovat opatření pro zachování v případě jakéhokoliv výpadku v oblasti informací;
výběr kvalitních a zodpovědných pracovníků spravujících informace a zajištění jejich
průběžného vzdělávání v oblasti bezpečnosti informací;
začlenění zabezpečení a ochrany osobních údajů do odpovědnosti za práci;
prosazování politiky čistého stolu, prázdné obrazovky, hesel a řízeného přístupu k informacím;
náklady na zajištění bezpečnosti informací musí být souměřitelné s oceněním dopadů, pro
zajištění efektivnosti vynaložených finančních prostředků.
Organizační a technická bezpečnostní opatření jsou koncipována dle nejlepší bezpečnostní praxe a
upravována v rámci provozování a zlepšování systému ochrany osobních údajů.
Sledujeme trvale nejnovější bezpečnostní hrozby i trendy v oblasti ochrany proti nim a zajišťujeme
prostředky pro plnění cílů v oblasti ochrany osobních údajů a jejich pravidelným vyhodnocováním
směřujeme k trvalému zvyšování efektivity systému ochrany osobních údajů.
Součástí našeho systému ochrany osobních údajů je zajištění práv subjektů, mezi která patří
právo:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

na přístup k osobním údajům
na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je
narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou
zpracovávány v rozporu s právními předpisy
požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou
zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním
na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně
na omezení zpracování osobních údajů
na přenositelnost údajů
právo vznést námitku, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li
se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy
nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání
právních nároků
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