INFORMAČNÍ MEMORANDUM
CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO CERTIFIKACI OSOB
vydané v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
1. Akreditovaný Certifikační orgán pro
certifikaci osob č. 3197 TÜV NORD
Czech, s.r.o., (dále jen COP) provádí
zpracování osobních a citlivých
údajů fyzických osob při výkonu své
certifikační činnosti.
2. COP v této souvislosti zpracovává
osobní údaje žadatelů o certifikaci na
základě jejich žádosti o osobní
certifikaci v oblasti nedestruktivního
zkoušení (NDT), svařování nebo
pájení.

seznamech či evidencích (IČO,
DIČ),
d) osobní údaje (v případě NDT)
nezbytné
pro
vystavení
certifikátu ve formě kapesního
průkazu (fotografie v pasovém
formátu),
e) údaje o zrakové způsobilosti
žadatele (v případě NDT),
nezbytné
pro
vystavení
certifikátu.

3. Správcem osobních údajů žadatelů
a
certifikovaných
osob,
je
společnost:

5. Osobní údaje žadatele jsou COP
zpracovávány po dobu platnosti
certifikátu a poté po dobu 10 let.
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6. Zpracování
shora
uvedených
osobních údajů žadatele je v souladu
s právní úpravou ochrany osobních
údajů (GDPR), neboť jeho právním
důvodem je zpracování, které je
nezbytné pro splnění podmínek
certifikace,
daných
kriteriálními
normami příslušnými pro danou
oblast certifikace.

4. V rámci certifikační činnosti COP
jsou
zpracovávány
následující
osobní a citlivé údaje:
a) identifikační údaje, jimiž se
rozumí osobní údaje sloužící k
jednoznačné a nezaměnitelné
identifikaci certifikované osoby
(zejména jméno, příjmení, datum
narození, rodné číslo a číslo
občanského
průkazu
popř.
pasu),
b) kontaktní údaje, tedy osobní
údaje
umožňující
kontakt
s žadatelem
o
certifikaci
(zejména
kontaktní
adresa,
telefonní číslo a e-mailová
adresa, která je dále využívána,
ve smyslu §7 odst. 2 zákona
480/2001 Sb., v platném znění,
za účelem obchodních sdělení
týkajících se služeb COP a
platnosti certifikace),
c) osobní údaje dostupné ve
veřejně přístupných rejstřících,

6. Osobní údaje certifikovaných osob, v
rozsahu jméno, příjmení, titul a
datum narození jsou zveřejněny na
webových stránkách COP společně
s informacemi o platnosti a ukončení
platnosti certifikátu, po celou dobu
platnosti certifikátu a poté po dobu
10 let.
7. Dále jsou osobní údaje, uvedené na
vystaveném certifikátu, v případech,
kde je to relevantní, poskytnuty
zaměstnavateli certifikované osoby.
8. Žadatelé a certifikované osoby mají
právo:
a) na přístup ke svým osobním
údajům za účelem zjištění
rozsahu osobních údajů, které
COP o žadateli zpracovává,
zejména pak na informaci o
účelu,
rozsahu
a
povaze
zpracování,
b) na opravu a doplnění osobních

údajů zpracovávaných COP,
c) na omezení zpracování svých
osobních
údajů
správcem,
v případech, kde je to právně
možné, např. pro marketingové
účely,
d) na odvolání svého souhlasu se
zpracováním osobních údajů,
které musí být učiněno písemně
na výše uvedený e-mail správce.
Odvolání souhlasu však nemá
vliv
na
pokračování
zpracovávání již poskytnutých
údajů za účelem zajištění a
uplatnění
právních
nároků
správce v oblasti certifikace.
e) na výmaz osobních údajů, a to
v případě
již
neplatného
certifikátu nebo chce-li ze své
vlastní vůle ukončit platnost
certifikátu. Výmaz údajů může být
proveden až po uplynutí lhůty 10
let
od
ukončení
platnosti
certifikátu,
a
to
z důvodu
zajištění a uplatnění právních
nároků správce.
f) vznést námitku proti zpracování,
g) na přenositelnost osobních
údajů,
h) v odůvodněných případech,
podat stížnost na zpracování
osobních údajů u příslušného
orgánu státní správy:
Úřad pro ochranu osobních
údajů ČR
pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7, CZ
https://www.uoou.cz
V Praze dne 25. května 2018
Ing. Daniel Jarchovský
Ředitel divize posuzování shody
TÜV NORD Czech, s.r.o.

