Směrnice pro správu osobních údajů (GDPR) firmy Honey s.r.o.
S ohledem na výše uvedené uzavíráme v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”)
a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů následující směrnice o zpracování osobních
údajů (dále jen „Směrnice“).
1. Preambule
Tato směrnice upravuje příslušné postupy a povinnosti zaměstnanců, externích spolupracovníků jakož
i třetích osob, při nakládání s osobními údaji a vztahuje se na všechna zpracování osobních údajů
prováděná v rámci činnosti firmy Honey s.r.o., sídlo: Praha 9, Poděbradská 12.
Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance firmy, jakož i další osoby, které jsou k firmě v jiném
pracovně právním vztahu či jiném právním vztahu, v jehož rámci jsou jimi poskytnuty či jimi
zpracovány osobní údaje.
2. Vymezení základních pojmů
2.1. Osobní údaj
Osobní údaj je jakýkoliv údaj vážící se ke konkrétní fyzické osobě, dle kterého je možné tuto osobu
přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.
2.2. Zvláštní kategorie osobních údajů
Do zvláštní kategorie osobních údajů spadají osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém
původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, nebo členství v
odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace
fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu.
2.3. Zaměstnanec
Zaměstnancem se pro účely této směrnice rozumí každá fyzická osoba, která se zavázala k výkonu
závislé práce v pracovněprávním vztahu k firmě, a to na základě uzavřené pracovní smlouvy nebo
dohody o práci konané mimo pracovní poměr. V případech, kdy jsou touto směrnicí ukládány
zaměstnancům povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů, považují se pro tyto případy
za zaměstnance i jakékoli třetí osoby v jiném právním vztahu ke správci, které se zavázaly k

dodržování této směrnice.
2.4 Dotčený subjekt
Dotčeným subjektem se rozumí konkrétní fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovány.

2.5 Správce
Správcem osobních údajů je firma Honey s.r.o.

2.6 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba určená správcem. Pověřencem je Korbel Roman,
jednatel.

3. Zabezpečení přístupu k osobním údajům
Všechny osobní údaje, které Honey s.r.o. eviduje po nezbytně nutnou dobu, musí být zabezpečeny
proti jejich zneužití.
Dokumenty v listinné či elektronické podobě potřebné pro realizaci obchodní činnosti jako jsou
smlouvy, objednávky, faktury musí být zabezpečeny způsobem, který zamezí přístupu k dokumentům
jiným osobám (např. uložení v uzamčených skříních).
Údaje v elektronické podobě ukládané buď na pevný disk PC, resp. notebooku nebo na přenosná
paměťová média (USB disky, externí disky, CD/DVD,…), musí být vždy zabezpečeny heslem na

PC/NB nebo šifrováním v případě přenosného paměťového média.

4. Likvidace dokumentů
Likvidaci papírových dokumentů je zajišťována zaměstnanci společností Honey s.r.o. Využít k tomu
může předem určená likvidační zařízení
Při likvidaci dokumentů uložených v elektronické podobě a u elektronických zařízení po jejich
vyřazení nestačí toto pouze zformátovat, je potřeba je fyzicky zničit nebo je předat specializované
firmě, která zajistí bezpečnou likvidaci.
5. Bezpečnostní opatření
HW a SW zabezpečení
Aktualizovat operační systém, aktualizovat antivirový software, aktualizovat aplikace – na všech
zařízeních, od mobilů přes PC až po Wi-Fi routery.
Vždy a na všem používat antivirový nástroj.
Nevkládat kdekoliv nalezené USB disky do počítače. I po kontrole antivirem může zařízení stále
obsahovat malware.
Dodržovat politiku dostatečně silných hesel. Přihlašovací údaje (jméno a heslo) s NIKÝM nesdílet.
Zabezpečit mobilní telefon přístupovým kódem pro jeho odemknutí.
Připojovat se pouze k zaheslovaným Wi-Fi sítím s šifrovaným spojením.
Nenechávat laptopy/notebooky/USB disky v autě nebo na veřejných místech, kde jim hrozí odcizení.
Práce s elektronickou poštou, práce s Internetem
Neotvírat emaily od pochybných odesilatelů, nestahovat přílohy, neklikat na uvedené webové linky
(URL). V případě pochybností verifikovat odesilatele přes telefon.
Nestahovat nelegální software.
Být obezřetný na diskusních fórech, nesdělovat klientská data nebo firemní údaje.
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