Záznamy o zpracování osobních údajů dle čl. 30 odst. 1 GDPR - zpracování v pozici správce
Provozování obchodní činnosti společnosti
Správce:
Osoba odpovědná za tento záznam o zpracování:
Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů / kontaktní osoba:
Zástupce pověřené osoby pro ochranu osobních údajů / kontaktní osoby:

Colognia press, a.s., sídlem Kolín IV, Havlíčkova 844, PSČ 28000, IČ: 26186292, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6634
Václav Dřízhal, vaclav.drizhal@cologniapress.com
Nikola Bíbrová, gdpr@cologniapress.com
Denisa Hanusková, gdpr@cologniapress.com

Povinně vyplňované položky dle čl. 30 GDPR

Kategorie
osobních údajů

Účel zpracování

Kategorie
subjektů údajů

Vnitřní organizace

Obecný popis organizačních a technických bezpečnostních opatření dle čl. 32 odst. 1 GDPR (je-li to možné)

Kategorie příjemců
osobních údajů,
včetně příjemců ve
třetích zemích nebo
mezinárodních
organizacích

Plánované lhůty
pro výmaz
jednotlivých
kategorií (je-li to
možné)

-

Proces pro
pravidelné
vyhodnocení
opatření

Společný
správce (pokud Kde jsou v rámci organizace
existuje)
osobní údaje zpracovávány
(např. ve kterém oddělení)?

Zajištění důvěrnosti a integrity

Dostupnost a
odolnost systémů
a služeb
zpracování

skartační řád

Šifrování PC,
VPN, omezená přístupová práva, hesla, čip

UPS, anti-virus,
firewall

-

Omezená přístupová práva, hesla, SSL certifikát

Salesforce SLA

Šifrování PC, VPN, omezená přístupová práva, hesla

UPS, anti-virus,
firewall

Použití
pseudonymizace
nebo šifrování

Nepovinně vyplňované položky
Neelektronické
uchování dat

Informační povinnost

Postup vůči subjektům údajů

Dochází k
automatizovanému
rozhodování, resp.
profilování?

Pokud byly osobní
údaje získány na
základě souhlasu,
kde je souhlas
uchován?

Kdy je subjekt
údajů řádně
informován?

Dokument, kde
jsou informace
uvedeny

Elektronické uchování dat

Zákonný důvod pro
zpracování

Od koho jsou osobní údaje
získány?

Z čeho vyplývá požadavek
poskytnout osobní údaje a je
poskytnutí povinné?

Způsob uchování
a umístění
osobních údajů

Informační
systém

Uchováváno v
papírové podobě v
účetním oddělení

Colis

Umístění serveru,
popř. způsob
uchování

Provozovatel
serveru

Obchodní oddělení
Účetní oddělení

Splnění smluvní povinnosti

Zákazník

Ze smlouvy, je povinné

Ne

-

Obchodní oddělení
Zákaznické oddělení
Marketingové oddělení

Oprávněný zájem (přímý
marketing), souhlas

Zákazník

Ze smlouvy, není povinné

Ne

Sales Force

cloud

Salesforce

-

Obchodní oddělení
Zákaznické oddělení
Marketingové oddělení

Oprávněný zájem (přímý
marketing), souhlas

Zákazník

Ze smlouvy, není povinné

Ne

Colis

on-premise

Správce

-

Výrobní oddělení

Postup před uzavřením
smlouvy

Zákazník

Ze smlouvy, je povinné

Ne

osobní počítač

-

IT oddělení
Výrobní oddělení
Zákaznické oddělení
DTP oddělení

Postup před uzavřením
smlouvy, oprávněné zájmy
(přehled o budoucí obchodní
činnosti)

Zákazník

Z postupu před uzavřením
smlouvy, není povinné

Ne

Colis; Automation
Software; mailový
server

on-premise /
cloude (Office
365)

Údaje o zpracovateli

Právní důvod
užívání serveru

Jméno a kontakt
na zpracovatele

Umístění
zpracovatele

Poznámka

Právní důvod
zpracování

Případní další zpracovatelé

Salesforce.com
EMEA Limited,
Salesforce.com
village 9, floor 26
EMEA Limited, tel.
Salesforce Tower,
číslo:+353
110 Bishopsgate,
14403500
London, UK, EC2N
4AY

Zpracovatelská
smlouva

Dle zpracovatelské smlouvy

Salesforce.com
EMEA Limited,
Salesforce.com
village 9, floor 26
EMEA Limited, tel.
Salesforce Tower,
číslo:+353
110 Bishopsgate,
14403500
London, UK, EC2N
4AY

Zpracovatelská
smlouva

Zákazníkům musí být
umožněno požádat o
vymazání jejich záznamu.

Osobní údaje
uvedené na
dodacích listech

Provozování
Zákazníci, údaje
obchodní činnosti
zaměstnanců,
společnosti resp. zástupců,
oveření dodeje Colognia press a.s.

Osobní údaje
uvedené v
koupeném
seznamu leadů

Provozování
obchodní činnosti
společnosti obchod,
marketing a
prodej

Zákazníci

Salesforce.com EMEA
Limited

-

Osobní údaje
uvedené v
koupeném
seznamu leadů

Provozování
obchodní činnosti
společnosti obchod,
marketing a
prodej

Zákazníci

-

-

Osobní údaje
uvedené v
návrzích smluv jméno, příjmení,
email

Provozování
obchodní činnosti
společnosti

Zákazníci, údaje
zaměstnanců,
resp. zástupců,
Colognia press a.s.

-

-

Provozování
obchodní činnosti
společnosti

Zákazníci

-

-

Šifrování PC, VPN, omezená přístupová práva, hesla

Provozování
obchodní činnosti
společnosti

Zákazníci

-

-

Šifrování PC, VPN, omezená přístupová práva, hesla

-

Zákaznické oddělení
Obchodní oddělení
Výrobní oddělení

Splnění smluvní povinnosti

Zákazník

Ze smlouvy, je povinné

Ne

Colis; mailový
server

on-premise /
cloude (Office
365)

Osobní údaje
Provozování
potřebné k
obchodní činnosti
vytvoření seznamu
společnosti
klientů

Zákazníci

Salesforce.com EMEA
Limited

-

Šifrování PC, VPN, omezená přístupová práva, hesla

-

Obchodní oddělení
Zákaznické oddělení

Oprávněný zájem správce
(přehled klientů)

Z činnosti správce

-

Ne

Sales Force; Colis

cloud (Salesforce)
/ on-premise

Salesforce /
Správce

Zákazníci, údaje
zaměstnanců,
resp. zástupců,
Colognia press a.s.

-

skartační řád

Šifrování PC, VPN, omezená přístupová práva, hesla

-

Obchodní oddělení
Zákaznické oddělení
Účetní oddělení
DTP oddělení

Oprávněný zájem (přehled
smluv), splnění smluvní
povinnosti

Zákazník

Ze smlouvy, je povinné

Ne

Colis

on-premise

Správce

Obchodní oddělení
Zákaznické oddělení
Účetní oddělení
DTP oddělení
IT oddělení
Výrobní oddělení

Oprávněný zájem správce
(vyhodnocování pro
kontinuální zlepšování služeb)

Z činnosti správce

-

Ne

Oracle Business
Intelligence

on-premise

Správce

SSL certifikát

Obchodní oddělení
IT oddělení

Souhlas s používáním cookies

Zákazník / návštěvník webu

Používání webu, není povinné

Ne

web

cloud

Google LLC,
tel. číslo: +1 855836-3987

Google LLC
1600
Amphitheatre
Parkway
Mountain View,
CA 94043
USA

Zpracovatelská
smlouva

Dle zpracovatelské smlouvy

SSL certifikát

Obchodní oddělení,
Kvalita

Oprávněný zájem správce
(umožnění poptávky, žádost
o vzorky), Splnění smluvní
povinnosti (reklamace)

Zákazník

-

Ne

web

cloud

Kreatura s.r.o.,
Kreatura s.r.o.,
tel. číslo +420 605 Kameníčkova 2,
846 311
Brno, PSČ 616 00

Zpracovatelská
smlouva

Dle zpracovatelské smlouvy

Osobní údaje
potřebné k
vytvoření
objednávky jméno, příjmení,
email
Osobní údaje
potřebné k
vytvoření
poptávky

Osobní údaje
uvedené ve
smlouvě

Provozování
obchodní činnosti
společnosti

Osobní údaje pro
vyhodnocení
Provozování
hospodářských a
obchodní činnosti
výrobních
společnosti
výsledků - ID,
jméno, příjmení

Zaměstnanci

Osobní údaje na
webových
Provozování
Zákaznící,
stránkách
obchodní činnosti
návštěvníci webu
společnosti společnosti
cookie (IP adresa)
Osobní údaje ve
formulářích na
webu (jméno,
email, telefonní
číslo)

Provozování
Zákaznící,
obchodní činnosti
návštěvníci webu
společnosti

Šifrování PC, VPN, omezená přístupová práva, hesla

Google LLC

Kreatura s.r.o.

-

UPS, anti-virus,
firewall

UPS, anti-virus,
firewall

Uchováváno též v
papírové podobě v
obchodním
oddělení

