
 

Stránka 1 z 1 

 

 

Desatero ochrany osobních údajů ve společnosti MND Drilling & Services a.s. 
 

Společnost MND Drilling & Services a.s. (dále také jako „Společnost“): 

1. Chrání osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti. 

2. Provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti, vždy však 
pouze v rozsahu nezbytně nutném k dosažení účelu zpracování. 

3. Zaměstnanci Společnosti jsou povinni dodržovat právní a vnitřní předpisy Společnosti při zpracování osobních údajů, 
pokud k takovému zpracování dochází. 

4. Společnost při své činnosti obecně nezpracovává citlivé osobní údaje. Výjimky jsou stanoveny pro specifické situace.  
Společnost v minimálním rozsahu zpracovává osobní údaje, u nichž je nezbytné dosažení souhlasu subjektu osobních 
údajů; v takovém případě však vždy jen na základě a po dobu udělení souhlasu.  

5. Při zpracování osobních údajů Společnost vždy ctí základní zásady platné pro zpracování osobních údajů, tedy, že 
osobní údaje jsou: 

o zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;  

o shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, 
který je s těmito účely neslučitelný;  

o zpracování osobních údajů je přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro 
který jsou zpracovávány; 

o přesné a v případě potřeby aktualizované; 

o uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které 
jsou zpracovávány; 

o zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů. 

6. Společnost pravidelně monitoruje dodržování povinností v oblasti ochrany osobních údajů a jakékoliv podezření na 
porušení pravidel ochrany osobních údajů prošetřuje. Za účelem prošetřování podnětů v oblasti ochrany osobních 
údajů Společnost zřizuje kontaktní adresu: gdpr.mndds@mnd.cz. 

7. Ve Společnosti nedochází ke zpracování osobních údajů ve velkém rozsahu, ani není pravděpodobné, že zpracování, 
vzhledem k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody 
fyzických osob. 

8. Při vstupu na naše webové stránky naše servery automaticky shromažďují při Vašem přístupu informace, jako je vaše 
IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, doba přístupu. Doba archivace těchto údajů činí maximálně 1 rok. Tyto 
údaje nejsou námi dále nijak využívány a jsou chráněny před jejich zneužitím. V případě, že s tímto shromažďováním 
nesouhlasíte, okamžitě se prosím odhlaste z naší webové stránky a pokud byste žádali o výmaz těchto údajů z našich 
serverů před ukončením archivační doby, prosíme o zaslání požadavku na kontakt: gdpr.mndds@mnd.cz.  

9. V případě, že nás kontaktujete na firemní emailové adresy, prostřednictvím těchto emailů nám zpravidla poskytujete 
kontaktní osobní údaje typu emailová adresa, jméno, příjmení, pozice, adresa či telefonní číslo. Tímto nám udělujete 
souhlas s použitím těch svých osobních údajů pro účely, pro které jste nás kontaktovali a dobu nezbytnou do vyřízení 
Vašeho požadavku a související nezbytnou dobu archivace v souvislosti s uplatňováním oprávněných zájmů 
Společnosti. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na adrese gdpr.mndds@mnd.cz.  Pokud nás takto kontaktujete 
v souvislosti s podnikatelskou činností Společnosti, budeme tyto osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného 
zájmu Společnosti. 

10. Bližší pravidla ochrany osobních údajů ve Společnosti jsou stanoveny ve směrnici Společnosti GDPR. 


