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OBECNÁ PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

A STANOVENÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 
 
 
Identifikace správce: 
 TILL CONSULT a.s. 
 Čechova 947/29, Přerov 
 IČ:64610331, DIČ: CZ64610331 
 Internetové stránky: www.duna.cz 
 
 
Kontaktní osoba: 
 Ing. Miroslav Till, statutární ředitel 
 Tel.: 581 277 387 
 Email: registrace@tco.cz 
 
 
Organizace je členěna na úseky: 
 
 Metodika a podpora klientů 
 Vývoj software 
 Prodej a servis IT 
 Ekonomicko-obchodní úsek 
  
 
Organizace nemá pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
 
Obsah dokumentu: 

1. Subjekt údajů – zákazníci, potenciální zákazníci 
2. Subjekt údajů – obchodní partneři 
3. Subjekt údajů – zaměstnanci 
4. Subjekt údajů – uchazeči o zaměstnání 
5. Informace o právech subjektů údajů 

 
  

1. Subjekt údajů – zákazníci, potenciální zákazníci 

Forma, účel, právní základ a doba zpracování 
 
A. Osobní údaje jsou zpracovávány formou účetní evidence po dobu vyplývající z příslušné právní 
úpravy. 
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B. Osobní údaje jsou zpracovány ve webové aplikaci Evidence uživatelů na základě oprávněného 
zájmu organizace. V případě tohoto zpracování lze předpokládat soulad oprávněného zájmu správce 
se zájmem subjektu údajů. 
 
Zpracovávané údaje, příjemci údajů 
 
A. V rámci zpracování je nakládáno s údaji, které jsou uložené v Číselníku organizací – identifikační 
a kontaktní údaje, údaje o bankovním spojení. Údaje mohou být předávány orgánům veřejné správy, 
příp. dalším subjektům dle platné legislativy. 
 
B. Zpracování se týká identifikačních údajů zákazníků, sériových čísle licenčního software DUNA a 
navazujících služeb. Mezi příjemci údajů mohou být typicky obchodní partneři, vystupující v roli 
konzultantů software DUNA. Právním základem zpracování je daňový doklad o pořízení licence, resp. 
navazující služby a navazující oprávněný zájem správce, resp. souhlas subjektu údajů. Účelem je 
informování stávajících a potenciálních zákazníků o připravovaných nových verzí software a akcích. 
Z odběru novinek se subjekt údajů kdykoli může odhlásit. 
 
  

2. Subjekt údajů – obchodní partneři 

Forma, účel, právní základ a doba zpracování 
 
Osobní údaje jsou zpracovávány formou (a zároveň za účelem) evidence smluv a účetních dokladů 
po dobu vyplývající z platné legislativy, resp. po dobu trvání obchodní spolupráce, základem 
zpracování je roční hodnocení partnera a zařazení do dealerské kategorie. 
 
Zpracovávané údaje, příjemci/zpracovatelé údajů 
 
Zpracovávané údaje se skládají z údajů odběratelů, dodavatelů, příp. jimi pověřených osob. Jedná 
se o identifikační údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, sídlo, IČ, DIČ, plátce/neplátce 
DPH, údaje o registraci v OR, RŽP apod.), kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa), bankovní spojení, 
identifikaci zastupující/jednající/ oprávněné/odpovědné osoby (jméno, příjmení, pozice, podpis). 
Údaje o fyzické osobě jednající v rámci podnikatelské činnosti mohou být dle požadavků legislativy 
uveřejněny ve veřejném registru smluv MV ČR (https://smlouvy.gov.cz/) a na webovém portálu 
(www.duna.cz). 
 
  

3.  Subjekt údajů – zaměstnanci 

Forma, účel, právní základ a doba zpracování 
 
Osobní údaje jsou zpracovávány za formou papírové a elektronické databáze zaměstnanců. 
Základem zpracování jsou zákonné důvody na straně zaměstnavatele. 
 
Zpracovávané údaje, příjemci/zpracovatelé údajů 
 
Mezi zpracovávané údaje patří identifikační a kontaktní údaje subjektů údajů (jméno, příjmení, 
adresa, datum narození, dosažené vzdělání, certifikace, rodné číslo, telefon, email, údaje o 
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manželovi/manželce a o dětech). Vybrané údaje jsou poskytovány zpracovateli – externí mzdová 
kancelář. 
 

4. Subjekt údajů – uchazeči o zaměstnání 

 
Forma, účel, právní základ a doba zpracování 
 
Osobní údaje jsou zpracovávány formou vedení databáze uchazečů o zaměstnání. V průběhu 
výběrového řízení je právním základem zpracování oprávněný zájem (zde lze předpokládat soulad 
oprávněného zájmu správce se zájmem subjektu údajů, který údaje dobrovolně poskytl). Po 
ukončení výběrového řízení jsou uchovávány pouze údaje uchazečů, kteří se dostavili na osobní 
pohovor a udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a sice za účelem případného 
oslovení, pokud se objeví další relevantní pracovní příležitost. Právním základem zpracování je tedy 
v tomto případě souhlas subjektu údajů, udělený standardně na dobu 12 měsíců. Údaje ostatních 
uchazečů jsou bezprostředně po ukončení výběrového řízení skartovány. 
 
Zpracovávané údaje, příjemci/zpracovatelé údajů 
 
Údaje jsou uchovány v rozsahu, v jakém je uchazeč o zaměstnání poskytnul organizaci v rámci 
výběrového řízení. Mezi zpracovávané údaje patří identifikační a kontaktní údaje subjektů údajů 
(jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, email), údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikaci, 
praxi, znalostech, dovednostech, příp. další údaje, dobrovolně předané uchazečem (např. rodinný 
stav, národnost, státní příslušnost apod.). 
  

5. Informace o právech subjektů údajů 

Subjekt údajů má ve vztahu ke svým osobním údajům právo na: 
 

❖ přístup k osobním údajům, 
❖ opravu nebo výmaz osobních údajů, je-li to přípustné vzhledem k účelu zpracování, 
❖ odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li to přípustné vzhledem k účelu 

zpracování, 
❖ omezení zpracování osobních údajů, 
❖ přenositelnost osobních údajů, 
❖ podání stížnosti proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 

údajů. 


