Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o., IČO: 47916923 se sídlem Královopolská 3052/139,
612 00 Brno (dále jen ANeT), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Nařízení“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy
správcem osobních údajů (dále též OÚ), tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů, a stejně
tak v rámci svého fungování zpracovává v roli zpracovatele též osobní údaje pro jiné správce, svoje zákazníky.
Jako správce OÚ tedy společnost zpracovává především osobní údaje svých zaměstnanců a partnerů z řad OSVČ,
jako zpracovatel OÚ pak zejména v rámci podpory implementovaných identifikačních systémů ANeT má společnost
občasně a dočasně zpřístupněny osobní údaje zaměstnanců svých zákazníků coby uživatelů systémů ANeT.

Zpracování osobních údajů v roli správce
Společnost ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. v roli správce OÚ zpracovává osobní údaje zejména
v následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
•

Personální agendy
Pracovní agendy
Účetní agendy
Mzdové a peněžní agendy
Obchodní a marketingové agendy
Agendy správy hmotných aktiv
Agendy IT administrace

Pro zpracování osobních údajů svědčí společnosti jako správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy,
oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem
údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po
pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů. Ve společnosti ANeT
platí přísná pravidla pro nakládání s OÚ určující, který zaměstnanec a/nebo organizační útvar může mít přístup
k jakým osobním údajům a tedy zpracovává OÚ subjektů údajů. Společnost má samozřejmě v rámci svého fungování
zavedena dostatečná účinná organizační a technická opatření v kontextu článku 32 GDPR pro potřebu dostatečné
ochrany OÚ tato opatření, resp. jejich účinnost, pravidelně kontroluje a případně vylepšuje.
Osobní údaje subjektů údajů ANeT nepředává mimo společnost, nicméně v rámci zpracování konkrétních osobních
údajů je v některých případech společnost nucena předat OÚ i jiné osobě. ANeT se snaží tato předávání
minimalizovat, v některých případech je předání OÚ ale nezbytné pro splnění povinností správce ze zákona nebo ze
smlouvy. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá společnost o zajištění maximální
ochrany práv subjektů údajů.

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů
Správce na základě pečlivé analýzy rozsahu a charakteru zpracování a typů zpracovávaných osobních údajů
konstatuje, že není povinen jmenovat pověřence ochrany osobních údajů v kontextu Nařízení. Ve věci řádného
zajištění práv a povinností definovaných Nařízením spolupracuje správce se svým právním zástupcem a v rámci
vlastní společnosti v kontextu příslušné vnitřní bezpečnostní směrnice jako pracovní pozici odpovědnou za
zabezpečení osobních údajů přiřadilo roli výkonného ředitele. V současnosti je jím Ing. Jiří Peterka. V případě
jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.,
Jiří Peterka, Královopolská 3052/139, Brno, telefonicky na čísle 603 419 364 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese
jiri.peterka@anet.eu. Takto jsme připraveni reagovat přímo nebo zprostředkovaně na Vaše zprávy, přání a stížnosti
s nejvyšší prioritou tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

Zpracování osobních údajů v roli zpracovatele
Společnost ANeT se v rámci implementací vlastních identifikačních systémů (typicky například docházkového
systému ANeT-Time) a zejména pak jejich následné smluvní i nesmluvní podpory dostává role zpracovatele osobních
údajů subjektů spravovaných firmami, které jsou zákazníky společnosti. Znamená to tedy, že společnost má či může
mít v rámci implementace svého systému a/nebo řešení servisního požadavku na již implementovaný systém
dočasný přístup k těm osobním údajům zaměstnanců zákazníka, které jsou v příslušném identifikačním systému
zavedeny a užívány. Vlastní identifikační systémy ANeT pracují nad bezpečnou SQL databází a mají samozřejmě
vestavěné dostatečné nástroje vycházející nejen z požadavků GDPR, ale požadavků na datovou bezpečnost vůbec,
jejichž prostřednictvím může správce omezit až zcela znemožnit přístup k osobním údajům svých zaměstnanců (role
a s nimi spojená přístupová práva, personifikované bezpečné přihlášení, šifrování dat, logování přístupů, nástroje
anonymizace, časové notifikace, mazání a nevratné mazání digitální stopy subjektů údajů apod.). Nicméně tyto
nástroje a jejich nastavení či využití jsou jednak plně v kompetenci zákazníka, tedy správce OÚ, a zjevně také pro
účely úspěšného řešení konkrétního servisního požadavku v rámci podpory nelze například „extrémní“ nastavení
totálního znepřístupnění OÚ zaměstnanců využít, takže přístup pracovníků ANeTu k OÚ zaměstnanců zákazníka po
dobu řešení servisního požadavku je realitou.
Za účelem zajištění bezpečnosti dat má společnost nastaveny dostatečné vnitřní kontrolní mechanismy nakládání
s daty a jejich zabezpečení, pracovníci ANeTu jsou školeni a právně zavázáni k mlčenlivosti a správnému zpracování
OÚ, společnost sama má pak s většinou svých zákazníků uzavřeny příslušné zpracovatelské smlouvy, které mimo
jiné řeší i zabezpečení údajů a jejich likvidaci v časech nastavených vnitřními předpisy.
Společnost též nabízí mobilní aplikaci k docházkovému systému, která je (či bude) pro pracovníky zákazníků volně
dostupná na tržištích pro systémy Android a iOS. Tato aplikace mobilního klienta docházky, resp. její využití, je
nedílně vázáno na systém a funkce včetně zabezpečení „velké“ docházky zákazníka a umožnění přístupu k datům
pouze na základě povolení každého jednoho konkrétního mobilního uživatele administrátorem/správcem velké
docházky a vytvořením bezpečného tunelu mobilní zařízení, resp. mobilní aplikace s databází docházkového
systému zákazníka. Ve vlastní mobilní aplikaci nejsou žádná data ukládána např. k offline použití, mobilní klient
slouží pouze k aplikací strukturovanému prohlížení a omezené editaci dat v databázi systému.

Práva subjektu údajů
Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů,
stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci či zpracovateli údajů uplatnit. V případě, že se

rozhodnete některé ze svých práv využít, obraťte se buď na oficiální adresu společnosti ANeT, nebo přímo na osobu
odpovědnou za ochranu osobních údajů v naší společnosti, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.
Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda ANeT zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je
zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že
zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete
k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud
konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte
právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke společnosti ANeT v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě
uplatnění těchto práv žádné riziko a společnost s Vámi v budoucnu bude zacházet stejně přívětivě jako před
uplatněním svých práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše
práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

