INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dále jen „Informace“)

VÍTKOVICE, a.s.
sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava
IČ 45193070
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302
email: gdpr@vitkovice.cz
www.vitkovice.cz
(dále jen „správce“)
tímto, jakožto správce osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 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, dále jen „obecné nařízení“) a zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, informuje akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s. a
jejich případné zástupce (dále také „subjekt údajů“) o okolnostech, způsobu, účelu, právním důvodu a rozsahu
zpracování jejich osobních údajů a o právech souvisejících s tímto zpracováním.
Účel a právní důvod zpracování
Správce shromažďuje a zpracovává různé druhy osobních údajů ve vztahu k akcionářům, popř. jejich zástupcům, a to:
- pro plnění právních povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (např. pro účely vedení Seznamu akcionářů,
konání valných hromad společnosti VÍTKOVICE, a.s., výplaty podílu na zisku (dividendy) a jiné účely stanovené
právními předpisy), případně pro plnění dalších zákonných povinností, které se na správce vztahují (tzn. jedná se o
výkon práv a povinností vyplývajících ze vztahu akcionář a správce, které jsou dány zákonem či stanovami),
- z důvodu oprávněného zájmu správce, zejména za účelem ochrany jeho základních či jiných důležitých práv, včetně
výkonu a obhajoby jeho právních nároků tehdy, pokud nebudou mít přednost zájmy a práva subjektu údajů (účelem je
např. zajištění řádného průběhu valné hromady, doložení výsledků hlasování, vyhotovení zápisu z valné hromady
apod.).
Souhlas akcionáře, resp. jeho zástupce se zpracováním osobních údajů ve výše uvedených případech, se nevyžaduje.
Může však nastat situace, kdy správce pro některý účel zpracování osobních údajů bude vyžadovat výslovný souhlas
subjektu údajů. V takovém případě bude předání osobních údajů zcela dobrovolné a souhlas bude možné kdykoliv
odvolat. Při udělení souhlasu správce poskytne subjektu údajů podrobné informace o tomto zpracování, jeho účelu a
právech.
Kategorie osobních údajů
Správce zpracovává takové osobní údaje, které zákon o obchodních korporacích ukládá zpracovávat, a také ty, které
jsou potřeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících z jeho jednotlivých ustanovení. Správce tedy zpracovává v
rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů tyto kategorie osobních údajů:
- identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo);
- kontaktní údaje (adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, e-mailová adresa);
- další údaje (např. údaje o vlastnictví akcií – druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcie, číselná řada, počet akcií,
číslo bankovního účtu akcionáře, o daňovém rezidenství, číslu a druhu dokladu totožnosti a o výkonu akcionářských
práv - např. dotazy, návrhy, protesty, příp. další údaje, jejichž poskytnutí vyžaduje zákon či správce z důvodu
oprávněného zájmu; případně informace poskytnuté subjektem údajů dobrovolně).
Správce získává osobní údaje buď přímo od subjektu údajů nebo orgánů státní správy anebo na základě právních
předpisů.
Doba zpracování osobních údajů
Správce bude uvedené osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu, jenž stanovují právní
předpisy, není-li takové doby, pak po dobu 10 let od ukončení právního vztahu mezi akcionářem a správcem, případně
po dobu trvání sporu s akcionářem.

Předávání osobních údajů
Správce může osobní údaje poskytnout zpracovatelům osobních údajů, kteří osobní údaje zpracovávají na základě
pokynů správce. Jedná se např. o subjekty zajišťující prezenci a hlasování na valné hromadě, právní zástupce správce,
daňový poradce, společnost zabezpečující správci služby v oblasti IT apod. Správce může osobní údaje předávat též
třetím stranám, mezi něž patří orgány státní správy a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a
plnění zákonem stanovených povinností. Dále také může osobní údaje poskytnout veřejnosti v rozsahu, v jakém je
správce povinen za účelem plnění právní povinnosti informovat o konání valné hromady, publikovat návrhy a
protinávrhy akcionářů, zveřejnit určité informace ve sbírce listin apod. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje
do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo EU.
Správce tímto současně sděluje, že nemůže chránit osobní údaje vůči ostatním akcionářům, kterým byl na jejich žádost
postupem dle zákona poskytnut opis ze seznamu akcionářů společnosti VÍTKOVICE, a.s. Každý takový akcionář, který
opis ze seznamu akcionářů požádá, ovšem bude poučen o tom, že převzetím opisu ze seznamu akcionářů se takový
akcionář stává ve smyslu čl. 4 odst. 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
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, dále jen „obecné nařízení“), příjemcem osobních údajů a
pokud v postavení příjemce stanoví jiný účel a prostředky zpracování těchto osobních údajů a započne dané zpracování
provádět (např. údaje získané z opisu ze seznamu akcionářů použije k tomu, aby jiné akcionáře oslovil s nabídkou na
prodej akcií) , stává se ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení správcem osobních údajů, a to se všemi právními
důsledky z toho vyplývajícími. Jakožto správce osobních údajů je pak takový akcionář povinen postupovat v souladu s
obecným nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně pověřenými zaměstnanci správce. Správce zpracovává
osobní údaje pouze způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení a ochranu pomocí vhodných technických a
organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním nebo zneužitím, před náhodnou ztrátou,
zničením nebo poškozením. Správce chrání osobní údaje zejména účinnou softwarovou ochranou, nastavením
přístupových práv osobám oprávněným s danými osobními údaji pracovat, zamezením přístupu do aplikací a systémů
neoprávněným osobám, zabezpečením areálu včetně objektů aj. Správce neprovádí žádné rozhodování založené
výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro subjekty údajů právní účinky nebo by
se jich významně dotýkalo.
Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má tato práva:
- právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány;
- právo na přístup ke svým osobním údajům;
- právo na opravu osobních údajů, pokud nejsou úplné nebo přesné;
- právo na výmaz (právo „být zapomenut“) (v případech stanovených článkem 17 obecného nařízení);
- právo na omezení zpracovávání (v případech stanovených článkem 18 obecného nařízení);
- právo požadovat přenositelnost osobních údajů;
- právo vznést námitku proti zpracovávání, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce;
- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na tomto souhlasu;
- právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00
Praha 7, www.uoou.cz)
S dotazem či žádostí o výkon práv v souvislosti s ochranou osobních údajů může subjekt údajů kontaktovat správce na
e-mailové adrese: gdpr@vitkovice.cz, nebo využít shora uvedené kontaktní údaje.
Subjekt údajů svým níže uvedeným podpisem stvrzuje převzetí této Informace.

V Ostravě dne: 4.3.2021

…………………….
jméno příjmení

podpis

