
 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Informace a zásady zpracování osobních údajů 

1.   Identifikační údaje správce 

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů představují základní zásady, kterými se společnost 

SFG holding a.s., IČO 084 83 264, se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 24670 (dále jen „SFG holding“), jakožto správce 

osobních údajů, řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. 

Ochranu soukromí a osobních údajů našich zaměstnanců a smluvních partnerů považujeme za jednu z 

předních povinností při výkonu činnosti a podnikání SFG holding.  

2. Příslušné právní předpisy 

Při získávání a zpracovávání osobních údajů se řídíme především následujícími právními předpisy: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, 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) („GDPR“); 

• Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých 

zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů 

(„Zákon o některých službách informační společnosti“); 

• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o 

elektronických komunikacích“); 

• Zákon 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

2.    Zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely: 

a.    Plnění smlouvy s dodavateli z řad fyzických osob 

Společnost SFG holding zpracovává za účelem plnění smluv s dodavateli z řad fyzických osob následující 

osobní údaje: Jméno, příjmení, obchodní firma, sídlo, telefonní číslo, e-mailová adresa, korespondenční 

adresa, IČO, DIČ, bankovní účet. 

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Zpracování osobních údajů společností SFG holding je nezbytné pro plnění smlouvy s dodavateli. 

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby: 

• společnost SFG holding a.s., se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 084 83 264, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 24670 jako 

zpracovatel, 

• orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je 

to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti SFG holding. 



 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu tří let ode dne skončení platnosti smlouvy s dodavatelem. 

SFG holding nepoužije zpracovávané osobní údaje k rozhodování čistě na bázi automatizovaného 

zpracování, ani profilování. 

Některé výše uvedené osobní údaje dodavatelů z řad fyzických osob jsou též zpracovávány za účelem 

plnění zákonných povinností společností SFG holding. Právním základem zpracování je v takovém 

případě článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (konkrétně např. zákon o účetnictví, zákon o dani z 

přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o správě daní a poplatků, zákon o archivnictví a spisové 

službě). Osobní údaje jsou v tomto případě zpracovávány po dobu stanovenou příslušným právním 

předpisem. 

b. Plnění pracovní smlouvy se zaměstnanci 

Společnost SFG holding zpracovává za účelem i) plnění povinností stanovených pro zaměstnavatele 

právním řádem konkrétně např. zákon o nemocenském pojištění, zákon o organizaci a provádění soc. 

zabezpečení, zákon o zaměstnanosti, zákon o veřejném zdravotním pojištění a za účelem ii) plnění 

povinností vyplývajících pro zaměstnavatele z pracovní smlouvy (resp. dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti) uzavřené se zaměstnancem následující kategorie osobních údaje 

zaměstnanců: 

• Pro účely identifikace zaměstnance v pracovní smlouvě: jméno, příjmení, datum a místo narození, 

místo trvalého pobytu zaměstnance 

• Pro účely plnění pracovní smlouvy: pracovní e-mail, pracovní telefonní číslo, podpis 

• Pro účely hlášení zaměstnance na OSSZ a zpracování evidenčních listů důchodového pojištění 

zaměstnance zasílaných na OSSZ: všechna dřívější příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu  

• Pro placení zdravotního pojištění: zdravotní pojišťovna 

• Za účelem hlášení zaměstnávání cizinců: státní občanství 

• Pro zaslání mzdy zaměstnanci: sjednaná mzda a bankovní účet 

• Pro účely pohovoru a vedení osobního spisu zaměstnance: vzdělání, předchozí praxe 

• Pro správný výpočet měsíčních záloh na daně: druh pobíraného důchodu 

• Pro zjištění přesného data nároku zaměstnance na odchod do star. důchodu: počet dětí 

• Pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců: 

informace o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění   

• Pro účely zpracování prohlášení poplatníka daně z příjmu: jméno a příjmení manžela/manželky a 

název a adresa jeho zaměstnavatele, jméno a příjmení a rodné číslo dítěte (pro případ, že 

zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění). 

• Pro účely posouzení způsobilosti zaměstnance vykonávat pracovní úkony: Posouzení lékaře nebo 

zdravotnického zařízení 

 

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR a článek 6 odst. 1 písm. 

c) GDPR. 

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby: 



 

 

• společnost SFG holding a.s., se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 084 83 264, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 24670 jako 

zpracovatel, 

• orgány finanční správy, orgány sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, daňoví poradci a 

auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné 

povinnosti společnosti SFG holding. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v případech, kdy je právním základem zpracování osobních údajů 

článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR po dobu tří let ode dne skončení platnosti pracovní smlouvy a 

v případech, kdy je právním základem zpracování osobních údajů článek 6 odst. 1 písm. c) doba 

stanovená příslušným právním předpisem. 

SFG holding nepoužije zpracovávané osobní údaje k rozhodování čistě na bázi automatizovaného 

zpracování, ani profilování. 

c. Uplatňování nároků společnosti SFG holding 

Společnost SFG holding zpracovává pro účely uplatnění nároků společnosti SFG holding následující 

údaje: údaje uvedené ve smlouvách s dodavateli a zaměstnanci zejména údaje potřebné k podání 

žaloby společností SFG holding, údaje uvedené v žalobě proti společnosti SFG holding, údaje uvedené 

v záznamech o krádežích, údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným 

uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti SFG holding. 

Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce a právním základem zpracování 

je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností SFG holding je 

nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti SFG holding. Oprávněným zájmem společnosti SFG 

holding je přitom ochrana jejího majetku, jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků 

vůči společnosti SFG holding. 

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby: 

• společnost SFG holding a.s., se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 084 83 264, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 24670 jako 

zpracovatel a 

• soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako 

správci. 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty, v rámci 

které mohou být vůči společnosti SFG holding uplatňovány nároky, nebo během které společnost může 

uplatnit své vlastní nároky. 

d.    Cookies 

Na našich internetových stránkách www.sfg.cz používáme tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové 

soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Ukládají se 

jen na pevný disk uživatele. Cookies mohou být čteny jen serverem, který je předtím také uložil. 

Cookies samotné neukládají žádné osobní informace, jako například Vaše jméno. Údaje uložené v 

cookies se nespojí s osobními údaji uživatele (jméno, adresa atd.). 

http://www.sfg.cz/


 

 

a) Transient a persistent cookies (krátkodobé a dlouhodobé cookies) 

Na našich webových stránkách používáme tzv. transient (krátkodobé) a persistent (dlouhodbé) 

cookies. 

Krátkodobé cookies budou automaticky vymazány, když zavřete prohlížeč. K těm patří zejména tzv. 

session-cookies. Tyto ukládají tzv. session-ID, se kterým spojují různé dotazy z Vašeho prohlížeče 

během návštěvy stránek. Takto může být znovu rozpoznán Váš počítač, pokud se na naše stránky 

vrátíte. Session-cookies budou vymazány, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč. 

Používáme krátkodobé cookies za účelem uživatelsky vstřícnější úpravy našich internetových stránek. 

Některé prvky našich internetových stránek vyžadují, aby prohlížeč, ze kterého jste je navštívili, bylo 

možno identifikovat i po přechodu na jiné stránky. V cookies jsou přitom uloženy a předávány 

následující soubory: 

1. jazyková nastavení 

2. zboží v nákupním košíku 

3. informace o přihlášení 

4. ID relace uživatele 

5. naposledy prohlížené kategorie a výrobky 

Mimoto používáme na našich internetových stránkách dlouhodobé cookies, které umožňují analýzu 

chování uživatelů při pohybu na internetu. 

Dlouhodobé cookies budou automaticky vymazány po uplynutí příslušné doby, která se liší od dané 

cookies. Tímto způsobem mohou být předávány např. následující údaje: 

1. IP adresa 

2. zadané hledané výrazy 

3. využití funkcí internetových stránek 

Údaje získané přes dlouhodobé cookies jsou pseudonymizovány pomocí technických opatření, proto 

přiřazení údajů k uživateli, který navštívil internetové stránky, již není možné. Údaje nejsou ukládány 

společně s jinými osobními údaji uživatele. 

Uživatel může sám rozhodnout, zda ukládání cookies umožní. Jednak změnou nastavení svého 

prohlížeče (většinou se nachází v nabídce prohlížečů pod „možnosti“ nebo „nastavení“) můžete zvolit, 

zda budete akceptovat všechny cookies, zda chcete být při instalaci cookies informováni, nebo zda 

chcete všechny cookies zamítnout. Kromě jiného mohou být již uložené cookies kdykoliv vymazány. 

Toto může probíhat i automaticky. Pokud budou cookies pro naše webové stránky deaktivovány, je 

možné, že nebude možné dále plně využívat všech funkcí stránek. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů při použití technicky nutných krátkodobých cookies 

je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 



 

 

Účelem použití krátkodobých cookies je zjednodušení užívání internetových stránek pro uživatele. 

Některé funkce našich internetových stránek nelze bez použití cookies nabídnout. Pro ty je nutné, aby 

byl prohlížeč identifikován i po přechodu na jiné stránky. 

Údaje uživatelů získávané pomocí krátkodobých cookies se nepoužívají k vyhotovení uživatelských 

profilů. 

Dlouhodobé, zejména analytické cookies používáme za účelem zlepšování kvality našich internetových 

stránek a obsahů. Pomocí analytických cookies se dozvíme, jak jsou internetové stránky užívány a 

můžeme tak stále optimalizovat naši nabídku. V těchto účelech také spočívá náš oprávněný zájem na 

zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

b) Marketingové cookies 

Vedle výše popsaných cookies používáme v případě udělení Vašeho souhlasu za účelem cílení reklamy 

tzv. remarketingové cookies. Tyto cookies obsahují osobní údaje. Díky těmto cookies pak třetí strany 

jako např. Google zobrazují reklamy, které odpovídají vašim preferencím a zájmům na našich 

webových stránkách, ale i na webových inzertních plochách jiných společností. Právním základem pro 

zpracování osobních údajů je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby: 

• Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, 

Dublin 4, Irsko; 

• společnost SFG holding a.s., se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 084 83 264, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 24670 jako 

zpracovatel. 

3. Ochrana osobních údajů 

Osobní údaje chráníme fyzickým, elektronickým a organizačním zabezpečením a jejich vzájemnou 

kombinací před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i 

před jiným možným zneužitím. 

Bezpečnostní opatření pravidelně posuzujeme, vyhodnocujeme a upravujeme. Usilujeme přijatými 

opatřeními o zvýšení ochrany osobních údajů. 

Veškeré osoby, které s osobními údaji našich zaměstnanců či spolupracovníků přicházejí do styku v 

rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní 

mlčenlivostí. 

V rámci SFG holding jsou zavedena zejména následující opatření k ochraně a zabezpečení 

zpracovávaných osobních údajů:  

a) Písemnosti a digitální záznamová média (USB, CD, DVD apod.), která obsahují osobní údaje, 

musí být uložena výhradně v uzamykatelných prostorách SFG holding. To platí i pro kopie 

písemností obsahující osobní údaje. 



 

 

b) Na pracovišti je povinnost dodržovat pravidla bezpečnosti práce včetně požárních 

a poplachových pravidel tak, aby nedošlo ke zničení uložených písemností a digitálních 

záznamových médií v důsledku požáru, potopy nebo jiné havárie. 

c) Vstup oprávněných osob na pracoviště je možný pouze po autentizaci oprávněné osoby. 

d) Data obsahující osobní údaje, která jsou uložena v pracovních počítačích oprávněných osob, 

musí být zabezpečena před volným přístupem neoprávněných osob prostřednictvím 

povinné autentizace (přihlášení zadáním uživatelského jména a hesla) oprávněné osoby. 

Oprávněným osobám se zakazuje sdělit nebo jinak zpřístupnit vlastní autentizační údaje 

jakékoliv jiné osobě. 

e) Oprávněné osoby jsou povinny minimalizovat dlouhodobé ukládání dokumentů včetně 

emailů obsahujících osobní údaje ve svých pracovních počítačích. 

f) Přístup na sdílený disk (SharePoint) SFG holding musí být zabezpečen před volným 

přístupem neoprávněných osob prostřednictvím povinné autentizace (přihlášení zadáním 

uživatelského jména a hesla) oprávněné osoby. Oprávněným osobám se zakazuje sdělit 

nebo jinak zpřístupnit vlastní autentizační údaje jakékoliv jiné osobě. Přístup oprávněné 

osoby musí být omezen pouze na ta data (složky), se kterými je oprávněna pracovat. 

g) Přístup do informačních systémů užívaných ze strany SFG holding obsahujících zpracovávané 

osobní údaje musí být zabezpečen před volným přístupem neoprávněných osob 

prostřednictvím povinné autentizace (přihlášení zadáním uživatelského jména a hesla) 

oprávněné osoby. Oprávněným osobám se zakazuje sdělit nebo jinak zpřístupnit vlastní 

autentizační údaje jakékoliv jiné osobě. 

h) Oprávněné osoby mohou vyhotovovat kopie písemností a digitálních záznamových médií 

obsahujících osobní údaje jen v případech nezbytných pro výkon konkrétní pracovní 

činnosti/pracovního úkolu (nelze-li účelu dosáhnout jinak), na kopie se aplikují stejná 

bezpečnostní opatření jako na originál. 

i) Oprávněné osoby nejsou oprávněny ukládat dokumenty obsahující osobní údaje na externí 

digitální záznamové nosiče nebo softwarové nástroje (úschovny apod.), ledaže tak činí na 

základě pokynu nebo za souhlasu SFG holding a.s. (předsedy představenstva nebo 

odpovědné osoby, jejíž naplní práce je výkon GDPR agendy), nebo pokud nelze legitimního 

účelu dosáhnout jinak. Oprávněné osoby jsou v takovém případě vždy povinny ukládat 

zpracovávané osobní údaje výhradně na šifrované digitální záznamové nosiče nebo 

softwarové nástroje.  

j) Pracovní počítače oprávněných osob a počítačová síť včetně serveru ve Společnosti musí být 

chráněny antivirovým programem odpovídající úrovně bránícím kybernetickému útoku 

nebo jinému bezpečnostnímu incidentu, který by mohl vést k úniku, nedostupnosti nebo 

zničení uložených osobních údajů. 

k) Pracovní počítače oprávněných osob a počítačová síť včetně serveru SFG holding musí být 

pravidelně zálohovány, aby se předešlo ztrátě nebo nedostupnosti velkého množství 

osobních údajů v případě kybernetického útoku nebo jiného bezpečnostního incidentu.  



 

 

l) Počítačová síť včetně serveru SFG holding musí být pravidelně testovány, aby se předešlo 

bezpečnostnímu incidentu vedoucímu k úniku, ztrátě nebo nedostupnosti uložených 

osobních údajů. 

4. Práva subjektu údajů 

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení u Úřadu pro ochranu osobních údajů České 

republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčen na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo 

příslušnými právními předpisy. 

Subjekt údajů má vůči SFG holding právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu 

osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo 

na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo vznášet námitky proti zpracovávání osobních údajů. Tato 

práva Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti SFG holding: 

a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti, 

b) elektronicky zasláním e-mailu na adresu info@sfg.cz, 

c) telefonicky na čísle +420 721 04 05 06. 
 

5. Nepředávání osobních údajů do třetích zemí 

Společnost SFG holding nepředává žádné osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

 

 

_____________________ 

SFG holding a.s. 

Zastoupená Bc. Michalem Dědkem, MBA předsedou představenstva 

 

Tyto Informace a zásady zpracování osobních údajů jsou umístěny a volně dostupné na internetových 

stránkách SFG holding a v písemné podobě v sídle SFG holding i na všech odloučených pracovištích. 

Tyto Informace a zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 1. 2023. 
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