
INFORMACE PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ
PODLE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvodem
AG - PRODUKT a.s.,  jakožto soukromoprávní korporace,  zpracovává osobní údaje fyzických osob v
souladu s platnou legislativou v rámci své působnosti.  Většina osobních údajů je zpracovávána na
základě povinností  uložených  zvláštními  právními  předpisy.  K  takovému zpracování  se  nevyžaduje
souhlas  dotčené  fyzické  osoby.  Pokud  mají  být  některé  osobní  údaje  zpracovávány  mimo  právní
povinnost  a  není-li  dán  jiný  právní  základ  zpracování,  je  udělení  souhlasu  dotčené  fyzické  osoby
nezbytné. Tato zpracování však AG - PRODUKT a.s. provádí jen výjimečně.

Na AG - PRODUKT a.s.  je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky,  e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem,  prostřednictvím pošty s úředně
ověřeným podpisem nebo osobně s platným průkazem totožnosti (kontakty níže). V případě osobních
údajů zpracovávaných na základě souhlasu je možné těmito způsoby souhlas odvolat.

Poskytované informace
Ve smyslu čl. 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 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 „obecné nařízení“)
níže uvedený správce osobních údajů poskytuje fyzickým osobám tyto informace :

Správce osobních údajů:
AG - PRODUKT a.s.
IČ: 00118150
sídlo: Náves republiky 263, 332 03 Šťáhlavy
e-mail: agprodukt@quick.cz
telefon: +420 377 969 202 
ID datové schránky: egqck9x 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Nebyl jmenován/není povinnost jmenovat 

Účely zpracování a právní základ pro zpracování:
Správce  zpracovává  osobní  údaje  výhradně  v  souladu  s  právními  tituly  stanovenými  obecným
nařízením. Nejčastějším právním titulem pro zpracování osobních údajů je (1) zpracování nezbytné pro
splnění právní povinnosti,  která se na správce vztahuje,  a (2)  zpracování pro splnění smlouvy,  jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému
byly určeny.

Oprávněné  zájmy správce  nebo třetí  strany  v  případě,  že  zpracování  je  nezbytné  pro  účely
oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:
Správce nezpracovává žádné osobní údaje fyzických osob, jejichž použití by bylo odůvodněno pouze
jeho oprávněným zájmem. V případě, že již není dán jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
spočívají  oprávněné zájmy správce nebo třetí  strany, na základě kterých je zpracování založeno ve
smyslu čl.  6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení, v možnosti uplatňování nebo bránění práv správce
zejména před orgány veřejné moci a v přiměřeném rozsahu v dokumentaci činnosti správce.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Osobní  údaje  zpracovávané  pro  plnění  povinností  vyplývajících  ze  zvláštních  právních  předpisů
předává  správce  třetím  subjektům  výhradně  v  případech,  kdy  mu  tak  ukládá  zákon,  výjimkou  je



poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby
mohou být poskytnuty třetím subjektům osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti
osoby a o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. V případě zpracování osobních údajů na základě
souhlasu, jsou tyto údaje předávány výhradně v rozsahu tohoto souhlasu.

Předávání osobních údajů do zahraničí:
Do zahraničí nejsou systematicky předávány žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy tak stanoví
zákon.

Doba uložení osobních údajů:
Správce uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je potřebná pro splnění účelu, za kterým byly
tyto údaje shromážděny. Obvykle je tato doba stanovena právními předpisy.  V případě, že právním
základem  pro  zpracování  osobních  údajů  je  souhlas  subjektu  údajů,  jsou  tyto  zpracovávány  a
uchovávány po dobu stanovenou tímto souhlasem.  Veškeré dokumenty, které byly správci doručeny
nebo byly  vytvořeny  v  souvislosti  s  jeho  působností,  jsou  zpracovávány  v  souladu  se  zákonem o
archivnictví a spisové službě. Doba uložení jednotlivých dokumentů se řídí tímto zákonem a vnitřním
předpisem. Podrobněji je doba uložení osobních údajů uvedena v záznamech o činnostech zpracování.

Zdroj zpracovávaných osobních údajů:
Správce  získává osobní  údaje  fyzických  osob,  s  kterými  vejde  do styku v  rámci  své působnosti,  z
následujících zdrojů:
a) osobní údaje poskytne přímo fyzická osoba (např. v případě žádostí, stížností, podnětů, návrhů,

sdělení a jiných obdobných podání),
b) osobní údaje jsou získány od třetích osob nebo ze základních registrů v případech, kdy tak určí

zvláštní právní předpis (např. mzdová a personální agenda, soudní řízení atd.),
c) z veřejných zdrojů v případech, kdy je správce v rámci své působnosti povinen ověřit některé

údaje  (např.  veřejný  rejstřík,  katastr  nemovitostí,  insolvenční  rejstřík,  rejstřík  živnostenského
oprávnění atd.)

Správce nezískává osobní údaje z žádných neoficiálních veřejných zdrojů, jako jsou např. sociální sítě
(facebook, twiter).

Kategorie dotčených osobních údajů:
Jak již bylo uvedeno v úvodu, většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností uložených
zvláštními právními předpisy (například zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon
o  veřejném  zdravotním  pojištění,  zákon  o  obchodních  korporacích,  občanský  zákoník  a  mnoho
dalších).  Takto  jsou  především  zpracovávány  osobní  údaje:  jméno  a  příjmení,  rodné  číslo,  datum
narození,  pohlaví,  státní  občanství,  místo  narození  a  místo  trvalého  pobytu,  údaje  o  uzavření
manželství,  o  úmrtí  a  další  údaje.  Na  základě  smluv  jsou  zpracovávány  osobní  údaje  jednak  o
zaměstnancích  a  členech  orgánů  správce  a  jeho  dodavatelích  či  jejich  zástupcích,  zejména  jejich
jmenné a kontaktní údaje, údaje o mzdě a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální
pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. A jednak o účastnících kupních, nájemních a dalších
obdobných smluv, přičemž tyto údaje jsou případně předávány v rámci plnění zákonné povinnosti
ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR,  zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům. Podrobněji  jsou
kategorie dotčených osobních údajů uvedeny v záznamech o činnostech zpracování.
 
Práva subjektu údajů:
Pokud je zpracování osobních údajů výjimečně založeno na souhlasu dotčené fyzické osoby (subjektu
údajů),  musí být souhlas svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle. Subjekt údajů
má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, čímž ale není dotčena zákonnost dosavadního zpracování (čl.  7
obecného nařízení).



Za podmínek stanovených obecným nařízením má subjekt údajů dále právo 
a) získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány (čl.

15), 
b) požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů (čl. 15), 
c) na opravu a doplnění osobních údajů (čl. 16),
d) na výmaz osobních údajů (čl. 17),
e) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18),
f) vznést námitku proti zpracování (čl. 21),
g) na  přenositelnost  údajů,  jejichž  zpracování  se  provádí  automatizovaně  a  nejde  o  zpracování

nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (čl.
20),

h) podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je  Úřad pro ochranu osobních údajů,  Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz , telefon: +420 234 665 111 (čl. 77),

i) nebýt předmětem žádného rozhodnutí  založeného výhradně na automatizovaném zpracování,
včetně  profilování,  které  by  pro  něj  mělo  právní  účinky  nebo  se  jej  obdobným  způsobem
významně  dotklo  (čl.  22).  Správce  osobních  údajů  uvádí,  že  neprovádí  automatizované
rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Právo  vznést námitku proti zpracování má subjekt údajů pouze v případě, že zpracovávání osobních
údajů  bylo  nezbytné  pro  výkon  úkolů  ve  veřejném  zájmu,  při  výkonu  veřejné  moci,  z  důvodu
oprávněných zájmů správce nebo třetí strany nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely
přímého marketingu.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek
vysoké riziko pro práva a  svobody fyzických  osob,  oznámí správce toto porušení  bez  zbytečného
odkladu  subjektu  údajů,  ledaže  a)  předchozí  opatření  přijatá  správcem  činí  tyto  osobní  údaje
nesrozumitelnými  jiné  osobě,  b)  následná  opatření  přijatá  správcem  zajistí,  že  vysoké  riziko  se
pravděpodobně neprojeví, nebo c) oznámení by vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Ve Šťáhlavech dne 25.5.2018 

AG - PRODUKT a.s. 
Ing. Jaroslav Loukota , v.r.


