GDPR
Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a jeho implementace
Nařízení 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)
Společnost TOPSTONE s.r.o. si je plně vědoma významu ochrany osobních, provozních a
lokalizačních údajů, a proto při shromažďování a dalším zpracování takových údajů, včetně obsahu,
postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle
příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.
Aktivně sledujeme vývoj české legislativy a legislativy EU, abychom implementovali veškeré
požadavky uložené zákonem, tak aby byla zajištěna maximální možná míra ochrany soukromí
našich zákazníků.
Přijali jsme Závazná podniková pravidla pro ochranu soukromí při nakládání s osobními údaji
v rámci společnosti TOPSTONE s.r.o. a jejích poboček, čímž je ve společnosti TOPSTONE,
zajištěna jednotná úprava ochrany údajů. V rámci společnosti TOPSTONE a jejích poboček musí
být zajištěno, že příjemce osobních údajů bude tyto údaje zpracovávat v souladu se zásadami
upravenými v právních předpisech na ochranu údajů, jež se vztahují na jejich odesilatele.
Splňujeme požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a
implementujeme požadavky nařízení 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) (dále jen „GDPR“), a tedy ke dni aplikovatelnosti budeme
připraveni na plnění povinností kladených GDPR jak na správce osobních údajů, tak na případy, kde
bude společnost TOPSTONE s.r.o. v pozici zpracovatele osobních údajů.
Naše společnost přijala všechna nezbytná opatření k ochraně citlivých informací (jimiž se zejména
rozumí nejen osobní údaje, ale i zákaznické údaje jako celek) před neoprávněným přístupem, sladila
interní postupy a plní legislativní a jiné požadavky. I tak, a to zejména s ohledem na možné nové
bezpečnostní hrozby, jsou bezpečnostní opatření neustále posuzována ve světle konkrétních
okolností, aby se určila a zabezpečila vhodná úroveň ochrany.
Nové povinnosti podle GDPR
Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování
Ke dni aplikovatelnosti GDPR, tedy k 25. 5. 2018, budou nastaveny veškeré procesy nezbytné k
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vedení záznamů v rozsahu požadovaném GDPR, a to jak na případy, kdy je společnost TOPSTONE
v pozici správce, tak na případy, kdy je společnost TOPSTONE v pozici zpracovatele.
Ohlašování případu porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů
a Oznamování případu porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
Máme nastaveny procesy pro řádné dokumentování veškerých bezpečnostních incidentů a pro
ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a oznamování
subjektu údajů.
Ustavení pověřence pro ochranu osobních údajů
Máme ustanoveného Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vybaven odpovídajícími
pravomocemi a je zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů.
Práva subjektu údajů
Ke dni aplikovatelnosti GDPR budou plněny veškeré povinnosti kladené na společnost TOPSTONE
s.r.o. jako správce ve vztahu k právům subjektu údajů. Zároveň bude naše společnost zajišťovat
veškerou součinnost správcům nutnou k plnění jejich zákonných povinností podle GDPR, jimž bude
poskytovat služby v pozici zpracovatele.
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