Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů (VZOR)
Zpracováno Správcem podle čl. 30 odst. 2 Nařízení Evropského paramentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4.
2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
tel. + 420 224 851 111, e-mail: poverenec@mpo.cz
Správce: Agentura pro podnikání a inovace,
se sídlem Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, IČO: 05108861, zapsaná v registru osob pro orgány
veřejné moci, kontaktní e-mailová adresa: info@agentura-api.org, tel.: +420 224 851 111,
datová schránka: nntwcis
I.

Účely zpracování osobních údajů:
xxxxx

II.

Osobní údaje, které budou zpracovány (Kategorie osobních údajů):
xxxx

III.

Doba zpracování osobních údajů je:
xxx např.xx let xxx
((Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených v příslušných smlouvách, ve Spisovém
a skartačním řádu Správce, v příslušných právních předpisech či v příslušných smlouvách. Jde o dobu
nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných
právních předpisů.))

IV.

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
xxx ANO/NE , v případě uvedení ANO doplnit kterým třetím osobám a z jakého
důvodu xxx

V.

Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření při ochraně
osobních údajů

Bude zde „univerzální text“ (/pro všechny záznamy), který nám navrhne Servodata a odsouhlasí to Pověřenec.
((Opatření technické povahy zahrnují zejména fyzickou bezpečnost datových nosičů a prostor, otázku přístupu
k záznamovým zařízením a listinným evidencím, hesel atp. Záznamová zařízení a listinné evidence jsou
umístěny v uzamykatelných místnostech Zpracovatele. Vstup do místností mají pouze oprávněné osoby.
Ostatní osoby mají přístup do těchto místností pouze v doprovodu oprávněných osob. Přístup k elektronickým
datovým souborům je zabezpečen hesly. Opatření organizační povahy zahrnují zavedení účinného
managementu přístupových práv jednotlivých uživatelů systému vč. nastavení účinných postupů v případě
porušení zabezpečení údajů.))

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních
údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány
dobrovolně.
V ……………………. dne ……………………

…………………….…….
podpis Subjektu údajů

