Poučení o zpracování osobních údajů – Compliance HelpLine Economia
Poučení pro osoby podávající oznámení o neetickém či protiprávním jednání či podezření na takové jednání
compliance officerovi společnosti Economia, a.s. (dále jen „oznamovatel“ nebo „Vy“)
Prostřednictvím Compliance HelpLine Economia můžete oznámit neetické či protiprávní jednání
zaměstnanců a dalších spolupracujících osob společnosti Economia, a.s. či máte-li podezření na takové
jednání. Oznámení můžete učinit též anonymně.
Společnost Economia, a.s. (dále jen „Economia“) nakládá s Vaším oznámením tak, aby byla zajištěna jeho
důvěrnost. Ve zvýšené míře je dbáno na bezpečnost Vašeho oznámení tak, aby k Vašemu oznámení nemohla
získat přístup žádná neoprávněná osoba. K oznámení obsahujícímu Vaše osobní údaje má přístup pouze
compliance officer a členové etického výboru společnosti Economia. Jiným osobám mohou být Vaše osobní
údaje zpřístupněny pouze s Vaším souhlasem nebo je-li to bezpodmínečně nutné pro účely interního šetření
oznámení. Všechny osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, jsou vázány povinností
mlčenlivosti.
Učiníte-li oznámení o neetickém či protiprávním jednání či podezření na takové jednání na Compliance
HelpLine Economia, jehož obsahem budou též Vaše kontaktní údaje, berete na vědomí, že společnost
Economia, a.s. bude zpracovávat Vaše osobní údaje. Bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů
naleznete níže.
Kdo bude zpracovávat Vaše údaje?
Informace předané v rámci oznámení na Compliance HelpLine Economia bude zpracovávat společnost
Economia, a.s., IČO: 281 91 226, se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 12746 (dále též jen „správce“), a to za dodržení
níže uvedených podmínek.
Jaké Vaše údaje budou zpracovávány?
Uchováván bude obsah Vašeho oznámení a Vaše kontaktní údaje v rozsahu, v jakém je o sobě sdělíte.
Zejména se může jednat o:
•
•
•
•

jméno a příjmení, titul
kontaktní e-mailová adresa
kontaktní poštovní adresa
telefonní číslo.

Oznámení však můžete učinit i anonymně.
Proč a na základě čeho budou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Údaje o oznamovateli uchováváme za účelem zpětného kontaktování oznamovatele k potvrzení přijetí
podání, případnému dožádání doplňujících informací a informování o způsobu vyřízení oznámení. Osobní
údaje mohou být dále použity za účelem plnění právních povinností Economie, např. oznamování trestné
činnosti nebo zamezení páchání trestné činnosti.
Účelem zpracování osobních údajů jsou oprávněné zájmy Economie, konkrétně řádné a efektivní vyřízení
oznámení na Compliance HelpLine Economia, odhalování protiprávního a neetického jednání zaměstnanců
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a dalších spolupracujících osob a prevence takového jednání. Oprávněným zájmem Economie je také
prokázání funkčnosti systému compliance, tj. systému pro oznamování a řešení případů porušení právních
předpisů při činnosti správce, pro účely vyvinění se z trestní odpovědnosti právnické osoby podle zákona
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Účelem zpracování může být též povinnost
vyplývající z právního předpisu, zejména pokud bude správce oznamovat podezření na spáchání trestného
činu nebo zabraňovat páchání trestné činnosti, u níž povinnost oznámení plyne z trestního zákoníku.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních
údajů, zejména v souladu s Nařízením 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 (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.
Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?
K osobním údajům oznamovatele získá přístup výhradně compliance officer a členové etického výboru
společnosti Economia. Interní šetření oznámení, na němž se mohou podle charakteru oznámení podílet též
další osoby, např. právník společnosti, zaměstnanci HR, zodpovědní manažeři či pověřenec pro ochranu
osobních údajů, bude provedeno tak, aby bez souhlasu oznamovatele nebyla jeho totožnost odkryta těmto
dalším osobám, je-li to podle povahy oznámení možné.
Zprávy přijaté na Compliance HelpLine Economia, které nejsou oznámením o neetickém či protiprávním
jednání společnosti či jejích zaměstnanců či o podezření na takové jednání (např. dotazy a podněty čtenářů
k redakčnímu obsahu titulů Economie, objednávky zákazníků, dotazy a žádosti předplatitelů či uživatelů
služeb provozovaných Economií, inzertní poptávky, komerční nabídky a jiná korespondence), však
compliance officer předá k vyřízení příslušnému útvaru správce.
Jak dlouho budou Vaše údaje zpracovávány?
Vaše údaje budou zpracovány po dobu přiměřenou účelu zpracování. Korespondence s oznamovateli je
uchovávána po dobu tří let od vyřízení oznámení. Interní záznam o řešení případu compliance a zápisy
etického výboru jsou archivovány po dobu 5 let. Výše uvedené doby mohou být v odůvodněných případech
překročeny, zejména v případě probíhajícího nebo hrozícího soudního sporu nebo probíhajícího řízení před
orgánem veřejné správy.
Jak budou Vaše osobní údaje zabezpečeny?
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, budou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.
Vaše údaje budou uchovány na zabezpečeném serveru.
Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Mějte nicméně na paměti, že
na výkon těchto práv se mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit vždy a ve
všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme
požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto
lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).
• Právo na přístup k osobním
údajům

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům
zpracovávaným společností Economia.

• Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
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• Právo na výmaz

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních
údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
V případě oprávněné žádosti přijmeme přiměřené kroky
k tomu, abychom informovali též ostatní správce, kteří
tyto údaje zpracovávají, o tom, že jste uplatnili právo na
výmaz.

• Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě
oprávněných zájmů společnosti Economia, máte právo
vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se
Vás týkají.

• Právo na omezení zpracování

V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili
prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich
námitek).

• Právo vznést stížnost

Stížnost ohledně prováděného zpracování můžete podat
též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Váš kontakt pro jakékoli dotazy
Economia jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). DPO lze kontaktovat e-mailem na:
oou@economia.cz.
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