
  

1 AGENDA POJIŠTĚNÍ  

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Agenda pojištění 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. b) 

3 právní titul pro zpracování zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

4 kategorie subjektů údajů 

zaměstnanci (pojištěnci) 

JPN - vyslaní zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci (pokud s 
nimi bydlí v ČR) 

poškozený (3. strana) 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

zaměstnanci: jméno, příjmení, rodné číslo, popis pojistné 

události 

JPN: pojistná smlouva (vč. data platnosti) jméno, příjmení, číslo 

pasu, datum narození, pohlaví, přechodné bydliště (=adresa 

PAVCCZ) 

Poškozený: jméno, příjmení, adresa, popis pojistné události 

6 kategorie příjemců  pojišťovna, pojišťovací makléř 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

dle Spisového rejstříku 

  



  

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

2 PREZENTACE ORGANIZACE 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Prezentace organizace 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

čl. 6 odst. 1 písm. a) - v případě jiných než tzv. reportážních 
záznamů 

3 právní titul pro zpracování - 

4 kategorie subjektů údajů zaznamenaná osoba 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

obrazový/audiovizuální záznam, ev.doplněný o relevantní 

osobní údaje např. jméno, příjmení,e-mail, telefon. 

6 kategorie příjemců 
 sdělovací prostředky 

webové stránky organizace 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

dle Spisového rejstříku 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

3 SPISOVÁ SLUŽBA, ARCH IVACE DOKUMENTŮ 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Spisová služba, archivace dokumentů 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. c) 

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

3 právní titul pro zpracování 
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 

vnitřní předpis (směrnice GA 2GA-005) 

4 kategorie subjektů údajů 

odesílatel 

příjemce 

další osoba uvedená v dokumentu 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

adresní a identifikační údaje: jméno, popřípadě jména, příjmení, 

datum narození, adresa trvalého pobytu nebo bydliště, další 

údaje jako  telefon, e-mail, datová schránka, další údaje uvedené 

v dokumentu 

6 kategorie příjemců  nejsou předávány jiným příjemcům 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

dle Spisového rejstříku 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

4 SMLUVNÍ VZTAHY (SMLOUVY, OBJEDNÁVKY)  

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Smluvní vztahy (smlouvy, objednávky) 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. b) 

čl. 6 odst. 1 písm. c) 

3 právní titul pro zpracování 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

a další zvláštní právní předpisy 

4 kategorie subjektů údajů smluvní strana 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

Fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá 

zvláštní zákon), telefon, e-mail, číslo bankovního účtu 

Fyzické osoby podnikající: jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, 

telefon, čís 

6 kategorie příjemců 
 smluvní strana, 

orgány stanovené zvláštním právním předpisem, zřizovatel 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

dle Spisového rejstříku 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

5 KAMEROVÝ SYSTÉM  

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Kamerový systém 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

3 právní titul pro zpracování - 

4 kategorie subjektů údajů osoby vstupující do monitorovaných prostor 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

kamerový záznam osoby 

6 kategorie příjemců 

 v odůvodněných případech orgány stanovené zvláštními 
právními předpisy 

smluvní bezpečnostní agentura 

 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

14 a 35 dní  

 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA_004 – Kamerový systém 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

6 NÁBOR ZAMĚSTANCŮ  

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Nábor zaměstanců 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. b) 

3 právní titul pro zpracování zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

4 kategorie subjektů údajů uchazeči o zaměstnání 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, 

telefon, e-mail 

6 kategorie příjemců  nejsou předávány jiným příjemcům 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

jen po dobu výběrového řízení 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

7 PRONÁJMY BYTŮ 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Pronájmy bytů 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. b) 

3 právní titul pro zpracování zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

4 kategorie subjektů údajů 
nájemci (japonsý management) 

vlastníci bytu 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

nájemci: jméno, příjmení, adresa (pronajímaného bytu), datum 

narození, adresa trvalého bydliště, číslo bankovního účtu, výpis 

z katastru nemovistostí 

vlastníci bytu: jméno, příjmení, bydliště 

6 kategorie příjemců  MVČR 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

10 let 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

8 POSUZOVÁNÍ A OBHAJOBA PRÁVNÍCH NÁROKŮ 

SPOLEČNOSTI 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Posuzování a obhajoba právních nároků společnosti 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. c) 

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

3 právní titul pro zpracování 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

zákon č. 240/1993 Sb., občanský soudní řád, 

zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád 

zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád 

4 kategorie subjektů údajů 

žalovaný 

dlužník 

navrhovatel 

poškozený 

svědek 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, 

doručovací adresa, ID datové schránky, výše pohledávky, další 

údaje rozhodné pro výkon práv organizace 

6 kategorie příjemců 

 orgány rozhodující o právních nárocích 

advokátní kanceláře 

exekutorské úřady 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

10 let 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

9 VÝKON PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ DLE GDPR  

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Výkon práv subjektu údajů dle GDPR 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. c) 

3 právní titul pro zpracování 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679; 

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

4 kategorie subjektů údajů žadatel - subjekt údajů 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

jméno či jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého 

pobytu nebo bydliště (adresa 

pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo 

bydliště) a jiné údaje žadatelem uvedené, např. telefon, e-mail, 

datová schránka, doklad totožnost 

6 kategorie příjemců  nejsou předávány jiným příjemcům 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

dle Spisového rejstříku 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

10 OCHRANA MAJETKU ORGANIZACE (PODPISOVÁ 

PODLOŽKA, BRÁNA)  

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Ochrana majetku organizace (Podpisová podložka, brána) 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

3 právní titul pro zpracování - 

4 kategorie subjektů údajů návštěvníci objektu 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

jméno, příjmení, datum a čas vstupu do objektu, důvod návštěvy 

6 kategorie příjemců  smluvní bezpečnostní služba 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

90 dní podložka, automatická skartace čestného prohl. po 30 
dnech 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

11 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Vedení účetnictví společnosti 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. c) 

3 právní titul pro zpracování 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

zákon č. 235/2004 Sb., o dani  z přidané hodnoty 

4 kategorie subjektů údajů osoby uvedené na účetním dokladu 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

Fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá 

zvláštní zákon), telefon, e-mail, číslo bankovního účtu 

Fyzické osoby podnikající:  jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, 

telefon, čí 

6 kategorie příjemců 
 smluvní strana, 

orgány stanovené zvláštním právním předpisem 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

10 let 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

12 ARCHIVACE ODBĚRATELSKO-DODAVATELSKÝCH 

SMLUV 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Archivace odběratelsko-dodavatelských smluv 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. c) 

3 právní titul pro zpracování 

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

zákon č. 235/2004 Sb., o dani  z přidané hodnoty 

4 kategorie subjektů údajů smluvní strany 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

Fyzické osoby nepodnikající: jméno, příjmení, datum narození, 

adresa místa trvalého bydliště (rodné číslo, pokud to ukládá 

zvláštní zákon), telefon, e-mail, číslo bankovního účtu 

Fyzické osoby podnikající:  jméno, příjmení, IČO, adresa sídla, 

telefon, čí 

6 kategorie příjemců  nejsou předávány jiným příjemcům 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

10 let 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

13 EVIDENCE DODAVATELŮ A ODBĚRATELŮ 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Evidence dodavatelů a odběratelů 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

3 právní titul pro zpracování - 

4 kategorie subjektů údajů 
dodavatelé 

odběratelé 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

jméno a příjmení / název spol., telefon, adresa/sídlo, e-mail, IČO, 

DIČ 

6 kategorie příjemců  nejsou předávány jiným příjemcům 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

10 let 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

14 IDENTIFIKACE ŘIDIČŮ PŘED NAKLÁDKOU  

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Identifikace řidičů před nakládkou 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

3 právní titul pro zpracování - 

4 kategorie subjektů údajů řidič (externí) 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

jméno, příjmení, SPZ, číslo osobního dokladu (OP/ŘP) 

6 kategorie příjemců  nejsou předávány jiným příjemcům 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

1 měsíc 

  



 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 



 

15 EVIDENCE AKTIVNÍCH DODAVATELŮ 

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR  

Správce: Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o.; U Panasoniku 1068/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň;  
IČO: 64833054 

 

Pověřenec: Michal Batelka, +420 731 672 191, e-mail:  Michal.Batelka@eu.panasonic.com; 
Datová schránka: hj7cghu 

1 účel zpracování Evidence aktivních dodavatelů 

2 
právní základ pro zpracování dle 
GDPR 

čl. 6 odst. 1 písm. f) 

3 právní titul pro zpracování - 

4 kategorie subjektů údajů kontaktní osoby aktivních dodavatelů 

5 
rozsah zpracovávaných 
osobních údajů 

jméno, příjmení, název firmy, adresa firmy, e-mail, telefon 

6 kategorie příjemců  nejsou předávány jiným příjemcům 

7 
předávání osobních údajů do 
třetí země nebo mezinárodní 
organizaci 

ne 

8 

vhodné záruky v případě 
předání osobních údajů do třetí 
země (mezinárodní organizaci) 
podle čl. 49 odst. 1 druhého 
pododstavce GDPR 

- 

9 
plánované lhůty pro výmaz 
jednotlivých kategorií údajů 

dle Spisového rejstříku 

10 
obecný popis technických a 
organizačních bezpečnostních 
opatření dle čl. 32 GDPR 

1_Global ISM Policy 

2_Global ISM Common Guidelines 

3_Global ISM Standards 

8_Appliances Company Global ISM Common Guidelines 

Směrnice 2ISM-014  – Systém zpracování a ochrany osobních 

údajů 



 

Směrnice 2GA-005 – Spisový skartační a archivační řád 

Směrnice 2ISM-003 – Opatření pro správu a řízení všech 

informací 

Směrnice 2ISM-004 – Správa a řízení všech informací  

SOX Směrnice a směrnice IT odd. 

 


