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Příloha 9 Směrnice pro ochranu osobních údajů ve FALCO-Profi 

FALCO-Profi, spol. s r.o., se sídlem Chotusice 287, PSČ 28576, IČ 61678970, DIČ CZ61678970, zapsaná u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34937 

   

Ev.číslo dokladu: .................       Výtisk číslo: ........... 

 

Prohlášení zaměstnanců 
 

Ochrana osobních údajů je dána Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod 
označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou „GDPR“.  

Pro společnost FALCO-Profi jsou přijatá opatření specifikována dokumentem „Směrnice pro 
ochranu osobních údajů ve FALCO-Profi“. Celý dokument je v písemné podobě k dispozici u 
jednatele společnosti a účetní společnosti, v elektronické podobě je k dispozici na firemním 
webu www.falcoproci.cz, v části Dokumenty.  

Zaměstnanci je zakázáno neoprávněně nakládat s OÚ, tzn. zpracovávat, měnit, kopírovat, 
pozměňovat je, umožnit komukoliv přístup k OÚ, odnášet soubory s OÚ mimo společnost a 
poskytovat, předávat nebo zveřejňovat je třetí osobě. Zaměstnanec bere na vědomí, že taková 
činnost, které je v rozporu s uvedenou směrnicí, může být kvalifikována jako hrubé porušení 
pracovní kázně. 

Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, o kterých se v průběhu pracovního poměru nebo jakéhokoliv jiného vztahu k 
organizaci, byť i náhodně, dozvěděli a jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů.  

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu.  
Pracovníci organizace oprávnění shromažďovat a zpracovávat osobní údaje a nakládat s nimi 
(„zpracovatelé osobních dat“) odpovídají za to, že osobní údaje, se kterými přijdou do styku, 
nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám, nebudou použity k jinému než zákonem 
stanovenému účelu, nebo jinak zneužity. V případě porušení tohoto ustanovení se může jednat 
ze strany pracovníka organizace o porušení povinností, vyplývajících z právních předpisů 
vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.  

Za Správce 

Ing. Martin Janata, jednatel společnosti       Podpis:   ............................................. 
        
 
Zaměstnanec: ......................................... Zpracovatel OÚ:    ANO / NE 
Funkce: ..........................................  
   
Dne: ........................................... Podpis: ................................................ 
 
 
 
Zpracováno ve 3 výtiscích: 
vč. 1 pro osobní spis 
vč. 2 pro dokumentaci GDPR  
vč. 3 zaměstnanci 

http://www.falcoproci.cz/

