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Správce osobních údajů 
INF, s.r.o. 
Tř. Maršála Malinovského 1262, 686 01 Uherské Hradiště 

IČ: 25336509/  DIČ: CZ25336509 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, oddíl C, vložka 66608. 

Email: inf@infnet.net 

Tel.: +420 572 551 020 

Základní práva subjektů údajů 
V souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) uvádíme obecný přeh led základních 
práv v oblasti ochrany osobních údajů: 

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud 
ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil  
na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu 
údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá. 

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů (např. jsou-li 
údaje nepřesné, zpracování je protiprávní, ale subjekt nepožaduje výmaz, správce, již osobní údaje nepotřebuje apod.) 

Právo vznést námitku – proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné  
pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku. Správce 
osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy  
a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Právo na přenositelnost údajů – dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. 
Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, pokud jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány z důvodu 
plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo z důvodu splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nikoli na základě souhlasu 
se zpracováním. 

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo 
jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Zákonnost zpracování osobních údajů 
Zásada zákonnosti stanoví, že zpracovávat osobní údaje subjektů lze jen na základě jednoho z níže definovaných právních titulů: 

Oprávněný zájem správce - Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů,  
kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, vyžadující ochranu osobních údajů, ze jména pokud 
je subjektem údajů dítě. Například zaměstnavatel má oprávněný zájem zpracovávat životopis uchazeče. 

Plnění právní povinnosti (dle zákona) - Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,  
např. evidence daňových dokladů. 

Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření - Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů  
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Např. zpracovávání údajů pro př ípravu 
smlouvy se zákazníkem nebo doručení objednané zásilky. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. 
Může se jednat o souhlas zaměstnance se zveřejněním soukromého telefonního čísla ostatním zaměstnancům.  

Veřejný zájem - Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen 
správce. Například, když obec využívá kamerového záznamu v ulicích pro potírání kriminality. 

Životně důležitý zájem - Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Např. těžce 
zraněný pacient v bezvědomí, který není schopen dát souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem ošetření. 

Více informací o právních důvodech zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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