Prohlášení o zpracování osobních údajů našich akcionářů
Prohlašujeme, že ke zpracování osobních údajů přistupujeme s veškerým respektem k povaze těchto údajů, s veškerým
respektem k jejich ochraně a účelu zpracování a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a dle další platné
legislativy. V souladu s čl. 12 GDPR informujeme subjekty údajů, tj. naše akcionáře, o zpracování osobních údajů a jejich
právech.
Kdo je správcem osobních údajů?
Společnost Jetti, a. s., se sídlem Golčův Jeníkov, Riegrova 769, PSČ 582 82, IČ: 64259544, DIČ: CZ64259544, vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. B1233 (dále jen „společnost“).
Pro koho je toto prohlášení určeno?
Toto prohlášení je určeno pro naše akcionáře (dále jen „subjekt údajů“)
Jaké osobní údaje zpracováváme?
O subjektu údajů zpracováváme tyto osobní údaje:

-

identifikační údaje (jméno a příjmení, titul, datum narození),
kontaktní údaje (adresní údaje, telefon, email),
ostatní (zejména počet držených akcií, procentuální podíl ve firmě, výše odměny za výkon funkce, číslo
bankovního účtu pro zasílání odměny)

Proč zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje subjektu údajů zpracováváme za účelem našich smluvních či zákonných povinností v nezbytně nutném
rozsahu za účelem:

-

evidence akcionářů

-

prezentace společnosti

komunikace s akcionáři (pozvánky na valnou hromadu)
korporátním (řízení, zastupování společnosti, přípravy a podepisování obchodních dokumentů, hlasování,
zápisy do obchodních rejstříků)

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, plnění právní povinnosti, z důvodu našeho oprávněného zájmu.
Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou zejména:

-

Zákon 586/1992 Sb., o dani z příjmů
Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
Obchodní zákoník
Občanský zákoník

Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
Naším oprávněným zájmem je:

-

umístění kamerového systému v budově z důvodu ochrany našeho majetku před krádeží, poškozením či zničením.
O umístění kamer informují piktogramy umístěné u vstupu do sledovaného prostoru.

Jak osobní údaje získáváme?
Osobní údaje získáváme přímo od akcionářů nebo na základě informací, které vznikají při plnění smlouvy o výkonu funkce.
Pokud údaje získáváme přímo od subjektu údajů, informujeme ho, k jakému účelu tyto osobní údaje požadujeme a že
poskytnutí těchto údajů je vždy dobrovolné. Zároveň ho informujeme o možných důsledcích neposkytnutí těchto údajů.
Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme?
Ke zpracování dochází manuálním způsobem v listinné podobě a prostřednictvím výpočetní techniky, při dodržení všech
bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování
ani profilování.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
Osobní údaje akcionářů zpracováváme po dobu držení akcií. V případě převodu akcií na jinou osobu jsou osobní údaje
uchovávány po dobu určenou příslušnými zákony v nezbytně nutném rozsahu. Záznamy z kamer jsou uchovávány po dobu 7
dnů. Nedojde-li v této době k předání orgánům činným v trestním řízení, jsou smazány.
Zpracovávají osobní údaje i jiné subjekty?
Osobní údaje akcionářů zpracovávají převážně námi pověření zaměstnanci. Příjemci osobních údajů akcionářů jsou kromě
státních orgánů v rámci plnění zákonných povinností rovněž:

-

fyzické osoby a pracovníci společností, kteří pro nás zajištující správu IT sítí, poradenské služby, účetní audit,
webový a databázový hosting

-

poskytovatelé školení a vzdělávacích akcí
ostatní akcionáři z účelem poskytnutí výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů

Zpracování osobních údajů akcionářů jinými zpracovateli je prováděno na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
Osobní údaje jsou poskytovány zpracovatelům a třetím osobám pouze v nezbytně nutném rozsahu a za podmínek
stanovených právními předpisy.
Předáváme osobní údaje do třetích zemí?
Osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodní organizaci nepředáváme a ani toto nemáme v úmyslu.
Jaká máte práva?
Naši akcionáři mohou během zpracování svých osobních údajů využít tato práva:
právo na přístup ke svým osobním údajům a na pořízení jejich kopie (dle čl. 15 GDPR)
právo na opravu a doplnění svých osobních údajů, jsou-li nepřesné (dle čl. 16 GDPR)
právo na výmaz, pokud jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně (dle čl. 17 GDPR)
právo na omezení zpracování (dle čl. 18 GDPR)
právo vznést námitku – pokud zpracováváme osobní údaje v našem oprávněném zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f)
právo odvolat souhlas, byl-li udělen (dle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl.9 odst. 2 písm. a). Souhlas lze kdykoliv odvolat
osobně nebo písemně v sídle společnosti nebo e-mailem (viz kontaktní údaje). Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním
právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní
údaje neoprávněně či jinak porušujeme vaše práva.

V případě, že subjekt údajů podá žádost týkající se práv popsaných v předchozích bodech, budeme ho informovat o
přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti. V případě potřeby,
s ohledem na složitost a počet žádostí, je možné tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.
Budou-li žádosti podané zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené (např. z důvodu opakování), budeme účtovat poplatek ve
výši administrativních nákladů nebo plně či částečně můžeme odmítnout žádosti vyhovět.
V případě žádosti podané subjektem údajů můžeme požadovat poskytnutí dalších informací či provedení aktivit pro ověření
totožnosti. Informace budou poskytnuty v elektronické formě, pokud nebude požádáno o jiný způsob.

Jak nás můžete kontaktovat?
V souvislosti s výkonem svých práv a v případě otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji nás můžete
kontaktovat osobně či písemně na adrese Golčův Jeníkov, Riegrova 769, PSČ 582 82, nebo e-mailem na adrese
jetti@jetti.cz.

Toto prohlášení průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především za účelem dodržení souladu
s právními předpisy). Aktualizované verze budou vždy veřejně přístupné v kanceláři účetní. Toto prohlášení je platné od
25. 5. 2018 (poslední aktualizace dne 25. 5. 2018).

