
 

 

Prohlášení o připravenosti na GDPR  

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupí v platnost napříč Evropskou unií (EU) dne 25. 

května 2018.  

Jako globální organizace se společnost SHV Energy N.V, jíž je PRIMAGAS s.r.o. součástí, snaží dodržovat 

všechny platné zákony na ochranu údajů a plně se zavázala chránit osobní údaje svých obchodních 

partnerů a zaměstnanců.  

Naším výchozím bodem je náš záměr férově jednat s našimi partnery. Jako součást tohoto závazku 

se snažíme sladit naše snahy týkající se soukromí našich partnerů, jak je to definováno v GDPR, jakož i jiné 

(existující) místní legislativě.  

Závazná firemní pravidla 

V rámci skupiny SHV, jíž je společnost PRIMAGAS, s.r.o. členem, jsme přijali závazná firemní pravidla; 

kodex na ochranu údajů zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů a kodex na ochranu údajů 

zaměstnanců. Kodexy SHV na ochranu soukromí demonstrují náš závazek k ochraně osobních údajů. 

Společnost PRIMAGAS s.r.o. zavede kodexy SHV na ochranu soukromí, které se budou vztahovat na údaje, 

jež zpracováváme v průběhu naší obchodní činnosti jako multinárodní korporace, která poskytuje lidem 

a podnikům decentralizovaná energetická řešení a služby uzpůsobené jejich potřebám. 

Zavádění 

Společnost PRIMAGAS s.r.o. vytvořila tým, který se zaměřuje na zavádění požadovaných zásad a procesů. 

Tento tým se skládá z klíčových členů společnosti a je rozšířen o externí odborníky na ochranu soukromí, 

kteří poskytují poradenství a pokyny, a nad nímž vykonává dohled management společnosti.  

Některé z našich průběžných iniciativ v rámci GDPR zahrnují: 

 dokumentování naší činnosti související se zpracováním údajů, včetně zaznamenávání právního 

základu pro zpracování osobních údajů a údajů speciální kategorie napříč naší organizací. Tato 

dokumentace vede k vytváření záznamů o činnosti zpracování, 

 přezkum a aktualizace všech zásad a postupů v souladu s GDPR. Příklady takových zásad zahrnují 

uchovávání údajů, práva subjektů údajů a oznamování porušení bezpečnosti údajů, 

 vytváření nových rolí a odpovědností v rámci organizace za účelem zahrnutí ochrany soukromí 

do obchodní činnosti a zajištění Privacy by Design (ochrana soukromí zabudovaná již do návrhu) je 

zavedeno do všech obchodních iniciativ, 

 přezkum a přepracování smluv a dohod se třetími stranami, kde jsou sdíleny osobní údaje, aby 

splňovaly naše normy pro dodržování GDPR, 



 

 

 přezkum a přepracování všech oznámení týkajících se ochrany soukromí pro účely norem pro 

dodržování GDPR. Tato oznámení nám pomohou informovat naše partnery o způsobu, jak 

zpracováváme osobní údaje, 

 přezkum obsahu jako právní základ pro zpracování a zajištění zavedení odpovídajících mechanismů 

za účelem řádné správy souhlasu a plnění GDPR v souladu s normami, 

 zajištění, aby naši zaměstnanci prošli školením pro získání odpovídající úrovně povědomí o ochraně 

soukromí při nakládání s osobními údaji,  

 přijetí dostatečných bezpečnostních opatření na ochranu osobních údajů, které zpracováváme, 

 jsou-li osobní údaje sdíleny se třetími stranami mimo EHP, přijmeme opatření pro zajištění, že Vaše 

osobní údaje budou odpovídajícím způsobem chráněny, například díky uzavření standardních 

smluvních ustanovení EU s příslušným příjemcem, 

 nastavení lhůt pro uchování údajů, které zpracováváme. 

 

Výše uvedené snahy mají za cíl dále zlepšovat naše provozy, lépe informovat naše partnery, a ještě lépe 

chránit osobní údaje, které zpracováváme.  

V souhrnu vnímáme dodržování GDPR jako průběžný závazek, který vyžaduje, abychom neustále 

monitorovali a v případě potřeby aktualizovali naše zásady, postupy a chování. 


