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Prohlášení ke shodě společnosti BBM s nařízením GDPR
Společnost BBM spol. s r. o., se sídlem v Písku, Kocínova 5/138, PSČ 397 01, IČ: 407 55 592,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 386, jednající Ing. Zdeňkem Marešem, jednatelem (dále jen Společnost BBM nebo BBM),
vydává s ohledem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), s účinností od 25.5.2018 následující

prohlášení
1. Vymezení Společnosti BBM vůči GDPR
1.1.

Společnost BBM v rámci svých běžných činností neprovádí
 sběr nebo zpracování citlivých osobních dat, ani
 sběr nebo zpracování osobních dat zvláštní kategorie, ani
 systematické, nebo rozsáhlé zpracování osobních dat, ani
 rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů, ani
 rozsáhlé systematické monitorování veřejných prostorů, ani
 monitorování obyvatelstva, ani
 automatizované individuální rozhodování, ani
 profilování, ani
 přeshraniční zpracování dat, ani
 předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, ani
 předávání dat jiným Zpracovatelům mimo oprávněné kontrolní orgány ČR.

1.2.

Společnost BBM nemá více jak 250 zaměstnanců.

1.3.

Společnost BBM nemá provozovny mimo území ČR.

1.4.

S ohledem na předchozí skutečnosti Společnost BBM:
 neprovádí Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, ani
 neprovádí předchozí konzultace o ochraně osobních dat s dozorovým úřadem a
 nezřizuje pozici Pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Naplnění požadavků nařízení GDPR ve společnosti BBM
2.1.

Společnost BBM v rámci svých běžných činností je Správcem nebo Zpracovatelem
osobních dat vždy
 jen na základě právního důvodu či oprávněného zájmu,
 jen v minimálním potřebném rozsahu,
 pouze po dobu potřebnou pro naplnění účelu zpracování nebo
 po dobu danou obecně platnými právními předpisy.
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2.2.

Společnost BBM chrání osobní data před neoprávněným použitím, odcizením,
zveřejněním, poškozením anebo jejich zničením interním systémem technických a
organizačních bezpečnostních opatření, která průběžně prověřuje a trvale zlepšuje.

2.3.

Všichni zaměstnanci Společnosti BBM, včetně pracovníků vykonávajících práce
mimo pracovní poměr jsou proškoleni v oblasti ochrany osobních dat v potřebném
rozsahu a mají uzavřenou dohodu o mlčenlivosti ve smyslu nařízení GDPR.

2.4.

V případech, kdy Společnost BBM jako Správce osobních dat využívá služeb
externího subjektu, uzavírá s poskytovatelem této služby Zpracovatelskou smlouvu
ve smyslu nařízení GDPR.

2.5.

V případech, kdy Společnost BBM poskytuje zpracovatelské služby pro jiného
Správce, uzavírá BBM se Správcem Zpracovatelskou smlouvu ve smyslu nařízení
GDPR.

2.6.

V případech, kdy Společnost BBM v rámci zpracování dat pro jiného Správce využívá
služeb externího subjektu, činí tak pouze po předchozím písemném souhlasu
Správce.

V Písku, dne 25.5.2018
Ing. Zdeněk Mareš
_____________________
BBM spol. s r. o.
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