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Aplikování zásad Nařízení Evropského parlamentu a  

Rady EU 2016/679 (déle zjednodušeně pouze GDPR) 

v ZOO Dvůr Králové a.s. 

 

I. ZÁKLADNÍ POJMY 
 

1. Obecné osobní údaje 

Mezi obecné osobní údaje patří: jméno a příjmení, pohlaví, věk, email, telefon, adresa trvalého 

pobytu, rodné číslo, IP adresa, fotografie … 

2. Citlivé osobní údaje 

Údaje o zdravotním stavu, politickém, náboženském vyznání, sexuální orientaci, rasovém či 

etnickém původu, údaje o dětech, biometrické údaje. Typickými biometrickými údaji jsou snímek 

obličeje, otisk prstu apod. Citlivé osobní údaje mají mnohem přísnější pravidla pro sběr a 

uchovávání  

– v rámci ZOO Dvůr Králové a.s., NEJSOU citlivé údaje shromažďovány ani zpracovávány 

3. Správce 

Fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo spolu s jinými určuje účel nebo způsoby 

zpracování osobních údajů – ve vztahu k GDPR  je správcem ZOO Dvůr Králové, a.s. 

4. Zpracovatel 

Fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává data jménem správce – v případě ZOO Dvůr 

Králové a.s., to je většinou ona sama (v případě, že s daty pracuje její zaměstnanec) nebo externí 

právnická osoba, se kterou je uzavřena tzv. „Zpracovatelská smlouva“ a která opět musí v plné 

míře splňovat požadavky GDPR. 

5. Příjemce 

Každý subjekt mimo ZOO Dvůr Králové a.s., kterému jsou osobní údaje zpřístupněny a který 

opět musí v plné míře splňovat požadavky GDPR. 

6. Zpracovávání osobních údajů 

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, který je prováděn pomocí 

automatizovaných postupů nebo ručně, spočívající ve:  

Shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 

vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, 

seřazení či zkombinování, omezení, výmazu nebo zničení 

7. Právní důvody zpracování dat 

- subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů 

- zákonné zájmy (účetnictví, DPH, zaměstnanci, sociální a zdravotní pojištění, ohlašovací 

povinnost atd.) 

- plnění smlouvy nebo jednání o smlouvě, přičemž smluvní strana je subjektem údajů 

- oprávněný zájem 

- veřejný zájem 

- životní zájmy člověka 

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů  

- musí to být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů 

dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů 

- musí jít o aktivní a dobrovolný projev vůle subjektu údajů, ke kterému nesmí být subjekt nucen 

- musí být odlišitelný, což znamená, že souhlas musí být odlišen od jiných skutečností, ke kterým 

se subjekt údajů vyjadřuje. Např. - souhlas tak musí být oddělený např. od smlouvy či 

obchodních podmínek, resp. již není možné, aby byl jejich nedílnou součástí. 
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9. Minimalizace  

V rámci ZOO Dvůr Králové, a.s., jsou shromažďovány vždy jen ty údaje, které jsou pro daný účel 

zpracování nezbytné 

 

II. PRAKTICKÉ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI V ZOO Dvůr Králové a.s. 
 

Ve všech případech, kde je třeba splnit zákonné povinnosti (účetnictví, DPH, zaměstnanci, 

sociální a zdravotní pojištění, ohlašovací povinnost atd.) nebo se jedná o plnění smlouvy nebo 

jednání o smlouvě NENÍ TŘEBA SOUHLAS – uchovávání nebo zpracování je ale vždy 

omezeno na pouze ty osobní údaje, které jsou pro daný účel nezbytné a ve stanovené (maximální 

doba je dána Nařízením) lhůtě jsou po zpracování vymazány. 

 

Pokud potřebuje ZOO Dvůr Králové a.s zpracovat osobní údaje, pro které není právní 

důvod k jejich zpracování, dodržujeme tyto zásady: 

 

- zásada srozumitelnosti – vyjádření souhlasu je srozumitelné a je od ostatních závazků a 

jiných skutečností odlišitelné 

- zásada dobrovolnosti – každý poskytuje svůj souhlas dobrovolně  

- zásada odvolatelnosti - každý může svůj souhlas odvolat a vždy je jasně stanoveno, jak to 

učinit (v případě ZOO odkaz na informace na webu o mailové adrese a kontaktní adrese 

pro písemnou žádost) 

- zásada nepodmíněnosti - souhlas pro zpracování osobních údajů nesmí být nezbytnou 

podmínkou v rámci poskytování služby či koupě zboží (s výjimkou právního důvodu 

zpracování osobních údajů) 

 

V případě nejasností nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat: 

 

e-mail:  gdpr@zoodk.cz 

mobil:  770 110 067 
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