
 

 

 

 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI INFORMACÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 Zásady bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů rozhodují o nárocích, pravidlech 

a regulacích ochrany osobních údajů v 2RG CHEMICALS, dále uváděné jako subjekt, a 

definují postupy a pravidla bezpečnosti informací v subjektu. Zásady bezpečnosti informací 

a ochrany osobních údajů byly zpracována na zadání správce osobních údajů 2RG 

CHEMICALS, dále uváděného jako správce nebo SOÚ, za účelem splnění požadavků 

definovaných v nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

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),  

Zásady řízení bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů, dále uváděné jako zásady, 

vznikly v souvislosti s využíváním:  

– osobních údajů ve smyslu GDPR, 

– jiných údajů (informací), než jsou osobní údaje, podléhajících ochraně,  

– informačních technologií sloužících k realizaci úkolů subjektu.  

 

Zodpovědnost  

• zavedení těchto zásad - správce osobních údajů  

• uplatňování těchto zásad - zaměstnanci subjektu zpracovávající osobní údaje  

• dohled a monitorování dodržování těchto zásad - správce osobních údajů  

 

Zkratky a definice:  

Zásady znamenají tyto Zásady bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů,  

GDPR znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 

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) 

(Úř. věstník EU L 119, s. 1).  



Údaje znamenají osobní údaje.  

Citlivé údaje znamenají zvláštní údaje a trestní údaje.  

Zvláštní údaje znamenají údaje zmíněné v čl. 9 GDPR, tedy osobní údaje prozrazující 

rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo názorové přesvědčení, 

přináležitost do odborových svazů, genetické, biometrické údaje pro účel jednoznačné 

identifikace fyzické osoby nebo údaje týkající se zdraví, sexuality nebo sexuální orientace.  

Trestní údaje znamenají údaje uvedené v čl. 10 GPR, tedy údaje týkající se rozsudků v 

trestních věcech a trestných činů.  

Údaje dětí znamenají údaje osob mladších 13 let,  

Osoba znamená osobu, které se údaje týkají  

RCPD nebo registr znamená registr činností zpracovávání osobních údajů  

SOÚ/Správce znamená správce osobních údajů v subjektu, tedy 2RG CHEMICALS.  

 


