
 

Interní  směrnice pro správu a ochranu osobních údajů dle požadavků GDPR
 (General Data Protection Regulation)

Společnost Alestra s.r.o. zpracovává v současné době osobní data v souladu s platnou legislativou 
(Zákon  101/2000 Sb. o ochraně údajů).

Požadavkům GDPR se dlouhodobě věnujeme a od platnosti nového nařízení jsme připraveni plnit 
veškeré požadavky, které se týkají zpracování osobních údajů našich zákazníků, obchodních 
partnerů i zaměstnanců.

• Provedli jsme analýzu činnostní, při kterých se zpracovávají osobní údaje.

• Odpovědnou osobou pro správu dat a nastavování pravidel je pan Radomír Dočekal – jednatel
společnosti. Všichni zaměstnanci byli poučeni o pravidlech zpracování dat, jejichž ochrana je 
nedílnou součástí firemní kultury.

• Provedli jsem hloubkovou kontrolu osobních údajů, které aktuálně zpracováváme nebo 
spravujeme a v případě nesouladu s  GDPR, jsme provedli nápravu redukcí agend, jejich 
zaheslováním a omezením možností přístupu k datům nepovolaným osobám.

• Interně jsme stanovili nová pravidla, které upravují způsob nakládání s osobními údaji.

• Zákazníci mohou nastavit souhlas / nesouhlas s tím, zda můžeme zpracovávat jejich osobní 
údaje a oslovovat je prostřednictvím našeho případného newsletteru nebo dalších nástrojů 
marketingu. 

• Nositelé osobních údajů budou mít právo přístupu ke svým údajům, které zpracováváme a 
budou mít možnost vznést námitku proti jejich zpracování, případně požádat o přenos / 
výmaz svých osobních údajů. Požadavky je možno uplatnit na adrese info@alestra.eu

• Ekonomická data jsou zpracovávány v ekonomickém systému Pohoda, který deklaruje 
připravenost ochrany dat dle GDPR. Více na https://www.stormware.cz/pohoda/gdpr-v-
programu-pohoda/ Dále vstup do jednotlivých PC i samotného programu je zaheslovaný, data
nejsou volně přístupná, stejně tak jako účetní doklady firmy.

 
• Skartace probíhá dle platných zákonů.
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• Kamerový systém s několika hodinovým záznamem funguje formou přepisu vždy 
aktuálnějšími daty a není tedy archivován.

• Veškerá nepotřebná data podléhající ochraně GDPR jsou datově či fyzicky skartována. 

• Veškerá firemní data jsou majetkem firmy a jejich předávání mimo firmu je možné jen se 
souhlasem odpovědné osoby  - jednatele společnosti.

• Třetím osobám žádná data která nejsou potřebná a v souladu se souhlasem nositele nejsou 
poskytována.

• Při schraňování údajů, které jsou nad rámec volně dostupných informací bude u dotčených 
osob vyžadován souhlas se zpracováním uvedených informací.

• Uvedená směrnice je závazným pokynem a je k nalezení na http://detske-hriste-
alestra.cz/gdpr-alestra/

• V Kuřimi dne 24.5.2018 
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