Společnost Heimstaden s.r.o., sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00, IČ: 117 08 131, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp zn. C.86612 (dále též jen „Heimstaden“) bere
ochranu soukromí a osobních údajů velmi vážně.
Níže uvádíme souhrn některých důležitých bodů týkajících se zpracování vašich osobních údajů v souladu se zák. č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé též pod názvem GDPR.
Ochrana osobních údajů, odpovědnost za zpracování osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je společnost Heimstaden s. r. o. (kontaktní údaje viz výše).
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je poverenec.GDPR@heimstaden.cz.
Skupina Heimstaden, vč. všech jejích společností, je ve všech případech povinna dodržovat právní předpisy týkající
se zpracování osobních údajů. Je důležité, abyste se cítili bezpečně, když poskytujete informace o sobě, resp.
třetích osobách, v režimu whistleblowingu.
Anonymita
Jako oznamovatel se můžete rozhodnout, zda poskytnete své kontaktní údaje, nebo zůstanete v anonymitě.
Všechna oznámení jsou bez ohledu na to brána vážně. Pokud nám dobrovolně poskytnete Vaše osobní údaje,
budeme vás moci kontaktovat a získat případné doplňující informace, což může usnadnit další práci našich
specializovaných pracovníků, kteří se zabývají řešením konkrétního případu.
Při podání oznámení nedochází k registraci žádné IP adresy a systém nepoužívá soubory cookies. Pokud však
používáte počítač, který je připojen k síti společnosti Heimstaden, může být v internetovém protokolu
zaznamenáno, že jste navštívili webovou stránku, na které se podávají oznámení. Pokud si nepřejete, aby tyto
informace byly viditelné, použijte počítač, který není připojen k síti společnosti Heimstaden, popř. osobní
smartphone či tablet.
Jaké osobní údaje se zpracovávají?
Rozhodnete-li se nepodat oznámení anonymně, budete požádáni o sdělení vašich osobních údajů v rozsahu:
jméno, příjmení, telefonní kontakt, resp. pracovní pozici (dále jen „osobní údaje“). Předmětem zpracování mohou
být i další údaje získané v souvislosti s obsahem podání, příp. získané v průběhu provádění šetření oznámení.
Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem přijetí oznámení, zjištění a vyšetření okolností případu, příp.
též přijetí následných opatření. O tom, jaké typy nesrovnalostí lze oznámit, se dočtete v manuálu skupiny pro
whistleblowing. Pokud obdržíme oznámení, které nespadá do režimu whistleblowingu a nelze ho v tomto smyslu
zpracovat, nebo pokud bude v průběhu šetření zjištěno, že nesrovnalost není dostatečně závažná na to, aby mohla
být řešena v rámci whistleblowingu, bude případ uzavřen a všechny osobní údaje budou vymazány. V systému pro
oznamování obdržíte zprávu o tom, že toto posouzení bylo provedeno, a také informace o tom, kam se můžete se
svým případem alternativně obrátit.
Kdo má přístup k osobním údajům?

Osobní údaje budou použity pouze v rámci vyšetřování hlavní komise pro whistleblowing společností Heimstaden,
a smluvní společností 2Secure, jako zpracovatelem, která byla pověřena k tomu, aby se příslušným oznámením
zabývala. Údaje jsou přístupné pouze osobám, které se daným oznámením zabývají. V souladu s výsledkem šetření
mohou být výsledky šetření oznámeného případu předány orgánům činným v trestním řízení, příp. jiným orgánům
veřejné správy.
Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná a přiměřená pro účely splnění
požadavků uložených pro šetření oznámení, obvykle po dobu tří týdnů po uzavření případu, nejdéle však dva roky
po jeho uzavření, a to v případě, že k tomu existují zvláštní důvody, či co ukládá právní předpis.
Vaše práva související se zpracováním osobních údajů
V souladu s Nařízením máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být
zapomenut“), právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů právo vznést námitku proti zpracování a právo
podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem v Praze 7, Pplk. Sochora 27,
www.uoou.cz).

