
Nařízení GDPR 

Společnost Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00, IČO 
29148278, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 18830 si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti 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; dále jen „GDPR“), 
které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto 
skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 
25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických 
osob upravenou v GDPR. 

Vymezení užitých pojmů 

 osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo 
určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, 
jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat; 

 subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují; 
 správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování 

osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj; 
 zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona 

nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona; 
 příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; 
 zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo 

soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními 
údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se 
rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava 
nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, 
uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; 

 veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný 
rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík 
ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně 
prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, ve znění pozdějších předpisů 

 


