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Pravidla nakládání s osobními údaji v ICC ČR 
 

ICC ČR zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou, a to zejména v souladu s Obecným 

nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR. Podrobnosti k právní úpravě lze nalézt například na webu 

Ministerstva průmyslu a obchodu - https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/obecne-

narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju---gdpr--228672/. 

 

ICC ČR zpracovává osobní údaje v těchto případech a těmito způsoby: 

 Osobní údaje zaměstnanců (též bývalých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání v ICC ČR) – 

v souladu s platnou legislativou zpracováváme jméno, příjmení, adresu, datum narození, rodné 

číslo, údaj o zdravotní pojišťovně, telefon, e-mailovou adresu a případně další údaje, které 

stanoví zákon. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány v listinné podobě a v účetním systému. 

Listiny se uchovávají v uzamčených skříních. Údaje v účetním systému jsou uloženy na serveru 

u externího zpracovatele. K údajům má přístup výkonný ředitel, účetní, pověřený pracovník a 

externí zpracovatel. 

 Osobní údaje kontaktních osob členů – členy ICC ČR jsou pouze právnické osoby. Pro účely 

komunikace se členy požadujeme kontaktní údaje na statutární orgán a kontaktní osobu. V tomto 

případě zpracováváme v souladu s platnou legislativou jméno, příjmení, e-mailovou adresu a 

číslo mobilního telefonu.  Údaje jsou uchovávány v elektronické podobě v počítači pověřeného 

pracovníka a na serveru u externího zpracovatele. Tyto údaje slouží ke komunikaci a rozesílání 

obchodních nabídek nebo pozvánek na akce. K údajům má přístup výkonný ředitel, pověřený 

pracovník a externí zpracovatel. 

 Osobní údaje obchodních partnerů, jejich zaměstnanců a účastníků našich seminářů nebo jiných 

námi pořádaných akcí – zde v souladu s platnou legislativou nebo na základě souhlasu osob 

zpracováváme jméno, příjmení, e-mailovou adresu a v některých případech též číslo telefonu. 

Údaje jsou uchovávány v elektronické podobě v počítači pověřeného pracovníka a na serveru u 

externího zpracovatele. Tyto údaje slouží ke komunikaci a rozesílání obchodních nabídek nebo 

pozvánek na akce. K údajům má přístup výkonný ředitel, pověřený pracovník a externí 

zpracovatel. 

 

Způsob ochrany osobních údajů v ICC ČR: 

 Osobní údaje zaznamenané v listinné podobě uchovává pověřený pracovník v uzamykatelné 

skříni. 

 Osobní údaje v elektronické podobě jsou chráněny heslem a smluvní úpravou zabezpečení 

externích serverů. 

 Ke všem osobním údajům má přístup výkonný ředitel. Ostatní pracovníci mají přístup pouze 

k údajům, které potřebují ke své práci. 

 

Práva osob, jejichž osobní údaje ICC ČR zpracovává: 

 Právo na informace o zpracování osobních údajů (OÚ) – kdykoli se nás můžete zeptat na 

informace o vašich OÚ a o systému nakládání s nimi, a to prostřednictvím e-mailu icc@icc-cr.cz 

nebo telefonicky na čísle + 420 257 217 744. 

 Právo na přístup subjektu k OÚ (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo 

získat kopii zpracovávaných OÚ) – vaše osobní údaje vám zpřístupníme, vydáme vám o jejich 

zpracovávání potvrzení nebo vám zašleme jejich kopii, vše prostřednictvím výše uvedených 

kontaktů. 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju---gdpr--228672/
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 Právo na opravu – pokud je ve vašich osobních údajích, které zpracováváme chyba, rádi ji na 

požádání opravíme. 

 Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě 

souhlasu a nebrání tomu zákonná překážka, tak je na požádání vymažeme a přestaneme je 

zpracovávat. 

 Právo na omezení zpracování – na požádání omezíme rozsah nebo způsob zpracovávání vašich 

osobních údajů pokud to bude v souladu s platnou legislativou. 

 Další práva na přenositelnost údajů, vznést námitku, nebýt předmětem automatizovaného 

rozhodnutí jsou popsána například v tomto dokumentu - 

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/2018/5/Prirucka-pro-

pripravu-malych-a-strednich-firem-na-GDPR.pdf, v daném rozsahu tato práva ctíme a můžete je 

u nás kdykoli uplatnit. 

 

Doba, po kterou ICC ČR zpracovává osobní údaje: 

 Všechny osobní údaje zpracováváme po nezbytně nutnou dobu. 

 Osobní údaje získané na základě souhlasu zpracováváme do odvolání tohoto souhlasu. 

 Osobní údaje spojené s účetnictvím a smluvní agendou zpracováváme obvykle 10 let. 

 Osobní údaje zaměstnanců a bývalých zaměstnanců zpracováváme obvykle až 30 let. 

  

 

Karel Machotka, v.r. 

výkonný ředitel 
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