PŘÍLOHA 3
Obecné pokyny pro zaměstnance
Každý, kdo pracuje pro spolecnost Hortim, nebo s ní spolupracuje, a výužíva osobní udaje, je
povinen dle techto predpisu na ochranu soukromí žajistit, abý osobní udaje býlý
shromažďovaný, uložený a abý s nimi býlo nakladano vhodným žpusobem, bežpecne a v
souladu se žakoný o ochrane osobních udaju. Zamestnanci musí být požorní a vždý dodržovat
podmínký techto predpisu na ochranu soukromí. V prípade jakýchkoli pochýbností se
žamestnanci mohou obratit na místní osobu odpovednou ža ochranu osobních udaju nebo na
Claire Roddý na adrese GDPR@totalproduce.com.
·

Osobý, ktere jake jedine mají prístup k osobním udajum dle techto predpisu na ochranu
soukromí, jsou osobý, ktere je potřebují pro svou pracovní činnost.

·

Zamestnanci jsou povinni chranit veskere osobní udaje a prijmout primerena opatrení,
žejmena používat silná hesla, ktera nesmí nikomu prožradit. V prípade potrebý
žajistíme žakodovaní osobních udaju pro archivaci nebo prenos.

·

Osobní data bý se neměla neformálně sdílet. Pokud že žapotrebí prístup k osobním
udaju, žamestnanci si jej mohou výžadat od sveho prímeho nadríženeho.

·

Osobní udaje se nesmí zpřístupnit nepovolaným osobám, a to ani v ramci
spolecnosti, ani mimo ni.

·

Složký obsahující osobní udaje se musí pravidelně kontrolovat a aktualizovat. Pokud
již nejsou potrebne, je nutno je trval výmažat.

·

Príslusní žamestnanci mohou absolvovat školení, ktere jim objasní jejich povinnosti
pri manipulaci s osobními udaji.

·

Papírove žažnamý osobních udaju, ktere již nejsou potreba, musí být uložený na
bežpecnem míste nebo skartovaný/bežpecne žnicený.

·

Zamestnanci nesmí nechávat papírove a tistene materialý obsahující osobní udaje
nikde, kde by je mohli vidět nepovolané osoby, napr. v tiskarne.

·

Pokud jsou osobních udaje uložený v elektronicke podobe, musí být chranený pred
neopravneným prístupem, nahodným výmažaním nebo nepratelskými utoký hackeru.

·

Pokud jsou osobní udaje uloženy na přenosném médiu, musí být v dobe, kdý se
nepoužívají, uložený na bežpecnem míste.

·

Veskere serverý a pocítace obsahující osobní udaje musí být chranený v souladu s
predpisý spolecnosti Hortim o informacní bežpecnosti.

·

Obecne není dovoleno stahovat osobní udaje do notebooku a osobních pocítacu bež
povolení prímeho nadríženeho a použe pokud je to nežbýtne pro výkon Vaseho
pracovního žaražení.

·

Upožornujeme, že spolecnost Hortim si výhražuje pravo provest kontrolu vsech složek
uložených v nasí síti, vcetne emailu, a v prípade jakehokoli výsetrovaní jednaní naseho
žamestnance ve spolecnosti žajistit nebo sledovat dodržovaní žakonných povinností
nebo interních predpisu spolecnosti pro podnikatelske ucelý. Poverený výsetrovatel

bude mít po dobu výsetrovan volný a neomežený prístup ke vsem žažnamum a do
vsech prostor a bude opravnen proverovat, kopírovat a/nebo odstranovat celý nebo
casti obsahu složek, pracovních stolu, kartotek nebo jiných archivacních prostredku v
prostorach spolecnosti, a to bež predchožího upožornení nebo souhlasu osobý, ktera
používa nebo spravuje dane položký nebo prostredký, pokud spadají do pusobnosti
jeho výsetrovaní. Zamestnanci take musí vžít na vedomí, že požadavek žachovaní
duvernosti vsech duverných informací (tj. osobních udaju nebo obchodních udaju,
ktere nejsou verejne dostupne) trva po celou dobu jejich pracovního pomeru s Hortim
a i po jeho ukoncení.
·

Zamestnanci nesmí žprístupnit jakekoli duverne informace tretí osobe, ktera není
žamestnancem skupiný Hortim, bež souhlasu jejich prímeho nadríženeho, výjma
odborných poradcu skupiný Hortim, kterí býli pouceni o duvernem charakteru
takových informací.

