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Zásady ochrany osobních údajů 

Zásady ochrany osobních údajů jsme vyhotovili s cílem seznámit Vás s tím, jak shromažďujeme, 
zpracováváme, archivujeme a chráníme osobní údaje. 

 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje? 

Správcem (čl. 4 bod 7) a zpracovatelem (čl. 4 bod 8) osobních údajů dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Audip, spol. s. r. o. IČO: 
60463589, se sídlem: Praha 5, Peroutkova 1778/55, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26466 (dále jen „Audip“) a jako 
správce a zpracovatel budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

Vysvětlení pojmů: 

„správcem“ je subjekt který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; resp. mu zpracování ukládá právní 
předpis 

 „zpracovatelem“ je subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce 

Kategorie subjektů údajů: 

✓ dodavatelé, jiní odborníci 
✓ odběratelé, klienti - osoby, které uzavřely se společností Audip  smlouvu o 

poskytování služeb v oblasti vedení účetnictví, zpracování mzdové agendy 
✓ zaměstnanci správce – osoby, které jsou zaměstnanci Audip  na plný či částečný 

pracovní úvazek (dále jen „zaměstnanci“) 
✓ zaměstnanci odběratelů, klientů – osoby, které jsou zaměstnanci odběratelů/klientů  

na plný či částečný pracovní úvazek (dále jen „zaměstnanci“) 
 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme? 

Identifikační údaje – osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci subjektu údajů 

• zaměstnanci: jméno, příjmení, předchozí příjmení (tj. i rodné jméno), titul, pohlaví, státní příslušnost, 

občanství, trvalé bydliště v ČR i v cizině, přechodné bydliště v ČR,  datum a místo narození; rodné číslo, 
jednoznačné číslo cizího státního příslušníka, číslo průkazu totožnosti nebo cestovního pasu a kdo jej 
vydal (příslušný orgán státní správy), fotografie, vzdělání a odborná kvalifikace, kvalifikační školení, číslo 
zdravotního pojištěnce, odborná praxe, seznam předchozích zaměstnavatelů,délka předchozích 
pracovních poměrů a druh práce, údaje o bankovním účtu, jméno dítěte (jména dětí), datum narození 
dítěte (dětí), rodinný stav, datum sňatku, rozvodu, ovdovění, jméno a příjmení manžela/-ky, 
zaměstnavatel manžela/-ky, údaje o změněné pracovní schopnosti, údaje o důchodu, údaje o posledním 
nositeli sociálního pojištění v cizině, a další osobní údaje vyplývající ze zákona 
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• dodavatelé, odběratelé, klienti, jiní odborníci – fyzické osoby: jméno a příjmení, obchodní 

firma a adresa společnosti, údaje o bankovním účtu společnosti, DIČ pro všechny daně, identifikační 

údaje pro sociální pojištění a zdravotní pojišťovny, osobní údaje vyplývající z konkrétní smlouvy či ze 

zákona 

 
 

Kontaktní údaje – osobní údaje, které umožňují kontakt se subjektem údajů 
  

3. Proč osobní údaje zpracováváme a na jakém základě? 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

✓ plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR 
✓ zpracovávání osobního údaje a citlivého údaje na základě plnění povinností 

vyplývajících ze zákona (dále viz www.audip.cz) 

Příjemcem údajů jsou orgány veřejné správy a veřejné moci, zdravotní pojišťovny, správy 
sociálního zabezpečení, finanční ústavy. 

Audip se při zpracování osobních údajů řídí touto zásadou:  
 

„Pouze to, co je nutné - pouze k přesně stanovenému účelu - pouze po dobu ohraničenou 
naplněním tohoto účelu“ 

 

4. Kde osobní údaje zpracováváme? 

Samotné procesy zpracování osobní údaje probíhají v prostorách Audip s.r.o., na adrese 
Peroutkova 1778/55, Praha 5. 

 

5. Kdo bude mít přístup k Vašim údajů a jak dlouho? 

K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby. Audip prohlašuje, že přijal veškerá 
vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Třetí strany, jejichž 
služeb při zpracování osobního údaje využíváme (viz www.audip.cz), jsou rovněž schopni 
zajistit takové technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Veškerá data jsou ukládána 
na území zemí EU. 

Audip jako zpracovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností 
vyplývajících ze smluvního vztahu a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. 
Audip jako správce uchovává osobní údaje po dobu stanovenou zákonnými normami, tj. 

http://www.audip.cz/
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maximálně 20 let. Můžete kdykoliv využít některého ze svých níže popsaných práv. Po uplynutí 
doby uchovávání osobních údajů Audip osobní údaje vymaže.  

6. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů? 

Podle GDPR máte právo u Audip jako správci osobních údajů mj.: 

i. požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme a máte právo získat 
přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení, 

ii. požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné, 
požadovat výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech, 

iii. získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, 

iv. máte právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech, 
v. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, 

vi. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o 
ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti. 

V případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně 
či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je 
Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu. 

  

7. Jak nás můžete jako zpracovatele kontaktovat? 

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva, nás můžete 
kontaktovat prostřednictvím e-mailu: audip@audip.cz nebo na tel. čísle 257 214 590 
Požadavek je rovněž možné řešit korespondenční cestou na Audip s.r.o., Peroutkova 1778/55, 
150 00 Praha 5. 

Při komunikace mezi zpracovatelem a správcem (zde odběratelé, klienti) postupujeme dle 
příslušných ustanovení smluv. Tzn., že informace předáváme pouze osobám, které jsou danou 
smlouvou jmenováni.  Abychom si mohli ověřit správnost identity, můžeme chtít, abyste nám 
vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, 
abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. 

  

 

 

 

 

V Praze, dne 23.5.2018 

mailto:audip@audip.cz

