
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, a.s.  

a jejich ZÁSTUPCE  
 (dále jen „Informace“) 

1. PREAMBULE 

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 též „Obecné nařízení“ a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
v platném znění (dále též „Zákon o zpracování osobních údajů“), společnost VÍTKOVICE, a.s. 
tímto informuje akcionáře společnosti VÍTKOVICE, a.s., popřípadě jejich zákonné nebo 
smluvní zástupce (dále také „Subjekt údajů“) o okolnostech, způsobu, účelu, právním 
důvodu a rozsahu zpracování osobních údajů a o právech souvisejících s tímto zpracováním. 
 
Společnost VÍTKOVICE, a.s. při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) - dále také „Zákon o obchodních korporacích“, jakož i právem Evropské unie, a 
dbá především na soulad s Obecným nařízením a se Zákonem o zpracování osobních údajů. 

2. ZÁKLADNÍ POJMY 

Osobní údaj:  
Osobním údajem se ve smyslu Obecného nařízení rozumí veškeré informace o identifikované 
nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. o subjektu údajů). 
 
Subjekt údajů - Akcionář/Zástupce: 
Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo 
identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků 
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity. 
 
Zpracování osobních údajů: 
Zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 2 Obecného nařízení se rozumí jakákoliv 
operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních 
údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, 
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, 
použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či 
zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 
 
Správce: 
Správcem osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s 
jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.  



Zpracovatel: 
Zpracovatelem osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 8 Obecného nařízení rozumí fyzická 
nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává 
osobní údaje pro správce. 
 
Příjemce: 
Příjemcem osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 9 Obecného nařízení rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje 
poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. 
 
3. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

Správcem Vašich osobních údajů je: 
 
VÍTKOVICE, a.s. 
sídlem Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava 
IČ:    45193070 
DIČ: CZ45193070 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. Zn. B 302 
(dále také „Společnost“) 
 
Kontakty pro uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů: 
adresa: VÍTKOVICE, a.s., Vítkovice 3020, 703 00 Ostrava 
e-mail: gdpr@vitkovice.cz 
ID datové schránky: gr9gw8a  
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl společností VÍTKOVICE, a.s. jmenován. 
 
4. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Při zpracování osobních údajů Společnost respektuje právo na ochranu osobních údajů a 
v souladu s právními předpisy dbá na to, aby osobní údaje byly: 
 

 zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem; 

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

 přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou 
zpracovávány;  

 přesné a v případě potřeby aktualizované; 

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

 zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany 
pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či 
protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 



5. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost VÍTKOVICE, a.s. získává osobní údaje jednak přímo od jednotlivých subjektů nebo 
veřejnoprávních orgánů anebo na základě právních předpisů. Subjekt údajů je vždy informován 
o skutečnosti, zda je poskytnutí osobních údajů nezbytné nebo dobrovolné. Současně je 
Subjekt údajů informován o možných důsledcích neposkytnutí daných osobních údajů.  

6. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost VÍTKOVICE, a.s. zpracovává takové osobní údaje, které právní předpisy ukládají 
zpracovávat a také ty, které jsou potřeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících 
z  jednotlivých zákonných ustanovení. Společnost VÍTKOVICE, a.s. zpracovává v rozsahu 
nezbytném pro naplnění níže uvedených účelů zejména tyto kategorie osobních údajů: 

 identifikační údaje potřebné k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci akcionáře 
(jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště);  

 kontaktní údaje (e-mailová adresa);  

 údaje k vedení Seznamu akcionářů (číselné označení listinné akcie, číselná řada a počet 
akcií, číslo bankovního účtu akcionáře, změny zapisovaných údajů apod.); 

 další údaje (číslo a druh dokladu totožnosti, identifikační údaje zákonného nebo 
smluvního zástupce akcionáře, údaje o výkonu akcionářských práv - např. dotazy, 
návrhy, protesty, příp. další údaje, jejichž poskytnutí vyžaduje zákon či je vyžaduje 
společnost VÍTKOVICE, a.s. z důvodu oprávněného zájmu; případně informace 
poskytnuté Subjektem údajů dobrovolně). 

 

7. ÚČEL A PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Společnost VÍTKOVICE, a.s. shromažďuje a zpracovává osobní údaje akcionářů, popř. jejich 
zákonných nebo smluvních zástupců, za účelem výkonu práv a povinností stanovených 
zákonem či stanovami pro vztahy mezi akcionářem a Společností, a to pro plnění právních 
povinností vyplývajících zejména ze Zákona o obchodních korporacích (např. vedení Seznamu 
akcionářů, konání valných hromad společnosti VÍTKOVICE, a.s. a jiné účely stanovené právními 
předpisy), případně pro plnění dalších zákonných povinností, které se na Společnost vztahují.  
 
Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje také za účelem ochrany svých práv a 
právem chráněných zájmů, včetně výkonu a obhajoby svých právních nároků, tedy pro svůj 
oprávněný zájem, a to tehdy, pokud nebudou mít přednost zájmy a práva Subjektu údajů 
(jedná se např. o zajištění řádného průběhu valné hromady, doložení výsledků hlasování, 
vyhotovení zápisu z valné hromady, archivaci dokumentů s tím spojenou apod.). 
 
Ve výše uvedených případech se souhlas se zpracováním osobních údajů akcionáře, resp. jeho 
zákonného nebo smluvního zástupce, nevyžaduje. Může však nastat situace, kdy pro některý 
účel zpracování osobních údajů společnost VÍTKOVICE, a.s. bude vyžadovat výslovný souhlas 
Subjektu údajů. V takovém případě bude předání osobních údajů zcela dobrovolné a souhlas 
bude možné kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených v bodu 3 této Informace.  

 



8. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Výše uvedené osobní údaje bude Společnost uchovávat po dobu nezbytně nutnou, nejdéle 
však po dobu, jež stanoví právní předpisy; není-li takové doby, pak po dobu 10 let od 
ukončení právního vztahu mezi akcionářem a společností VÍTKOVICE, a.s., případně po dobu 
trvání sporu s akcionářem. 

9. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje může Společnost poskytnout zpracovatelům, kteří je zpracovávají na základě 
pokynů Společnosti. Jedná se např. o subjekty zajišťující prezenci a hlasování na valné 
hromadě, poskytovatele poštovních služeb, doručovatele, právního zástupce společnosti 
VÍTKOVICE, a.s., daňového poradce společnosti VÍTKOVICE, a.s., společnost zabezpečující 
společnosti VÍTKOVICE, a.s. služby v oblasti IT apod. Osobní údaje společnost VÍTKOVICE, 
a.s. může předávat též třetím stranám - orgánům veřejné moci a dalším subjektům v rámci 
uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností. Osobní 
údaje mohou být také poskytnuty veřejnosti v rozsahu, v jakém je společnost VÍTKOVICE, 
a.s. povinna za účelem plnění právních povinností informovat o konání valné hromady, 
publikovat návrhy a protinávrhy akcionářů, zveřejnit určité informace ve Sbírce listin apod. 
Společnost VÍTKOVICE, a.s. nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo 
mezinárodním organizacím mimo EU. 
 
Osobní údaje všech akcionářů Společnosti obsahuje v rozsahu stanoveném právním 
předpisem Seznam akcionářů. V případech, kdy Společnost plní své právní povinnosti a na 
žádost akcionáře postupem dle zákona tomuto poskytne opis ze Seznamu akcionářů, 
Společnost nemůže chránit osobní údaje ostatních akcionářů, pokud by tento akcionář jako 
příjemce/správce osobních údajů nepostupoval v souladu s právními předpisy. 
 
Každý akcionář, který o opis požádá, je povinen znát své právní povinnosti spojené s 
převzetím opisu ze Seznamu akcionářů, neboť se tím stává příjemcem osobních údajů ve 
smyslu čl. 4 odst. 9 Obecného nařízení (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). 
 
Jestliže v postavení příjemce akcionář stanoví jiný účel a prostředky zpracování daných 
osobních údajů a započne zpracování provádět (např. údaje získané z opisu ze Seznamu 
akcionářů použije k tomu, aby jiné akcionáře oslovil s nabídkou na prodej akcií), stává se 
správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení, a to se všemi právními 
důsledky z toho vyplývajícími. Jakožto správce osobních údajů je pak takový akcionář 
povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením a 
Zákonem o zpracování osobních údajů. 
 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně pověřenými zaměstnanci 
společnosti VÍTKOVICE, a.s. a 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. Osobní údaje jsou chráněny zejména účinnou softwarovou ochranou, 
nastavenými přístupovými právy osob oprávněných s danými osobními údaji pracovat, 
zamezením přístupu do aplikací a systémů neoprávněným osobám, zabezpečením areálu 
včetně objektů aj. Společnost VÍTKOVICE, a.s. neprovádí žádné rozhodování založené 
výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro Subjekt 
údajů právní účinky nebo by se ho významně dotýkalo.  

11. PRÁVA K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost VÍTKOVICE, a.s. vždy usiluje o transparentní a korektní zpracování osobních údajů 
a zajištění jejich náležité ochrany v souladu s právními předpisy. Ohledně osobních údajů má 
Subjekt údajů níže uvedená práva, o jejichž realizaci může požádat prostřednictvím 
kontaktů uvedených v bodu 3 této Informace: 
 

 právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení 
jejich zpracování;  

 právo na přenositelnost osobních údajů; 

 právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází 
na základě tohoto souhlasu; 

 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 

 právo podat stížnost u dozorového úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 
 

 

 


