...................................................................................................................................................................

Vaše odpovědi na následující otázky nám pomohou lépe pochopit komplexnost zpracování
osobních údajů ve Vaší organizaci. Veškeré Vámi poskytnuté údaje považujeme za důvěrné.
Poskytnuté údaje budou zpracovány pouze pro účely jednání o implementaci nařízení GDPR a
nebudou poskytnuty jiným osobám odlišným od společností CRC Holding s.r.o. a Z/C/H Legal
v.o.s., advokátní kancelář.
V případě kladné odpovědi na níže položené otázky označte políčka zaškrtnutím. Pokud je Vaše
odpověď „ne“ nebo Vám otázka není zcela jasná, nechte políčko nevyplněné.

•

Má Vaše společnost zaměstnance (včetně externích spolupracovníků a/nebo osob pracujících
na dohodu o pracovní činnosti a/nebo dohodu o provedení práce)? Pokud ano, potom
zaměstnává:
o méně než 10 zaměstnanců
o

11 – 49 zaměstnanců

o

50 – 249 zaměstnanců

o

250 zaměstnanců a více

•

Nabízíte své produkty a služby podnikajícím fyzickým osobám a/nebo spotřebitelům?

•

Navazujete se zákazníky dlouhodobější obchodní vztah?

•

Zpracováváte citlivé osobní údaje, jako jsou údaje o etnickém původu, politických názorech,
náboženském vyznání, genetické či biometrické údaje nebo údaje o zdravotním stavu?

•

Zpracováváte osobní údaje ve velkém rozsahu (řádově alespoň tisíce osob)?

•

Oslovujete své zákazníky formou přímého marketingu (obchodní e-maily, newslettery
apod.)?

•

Třídíte získané osobní údaje do skupin na základě obecných znaků (profilování, segmentace)?

•

Provádíte automatizované zpracování osobních údajů?

•

Provádíte systematické monitorování, zejména kamerami?

•

Používáte pro zpracování a uchování osobních údajů standardizované formáty?

•

Využíváte zabezpečení osobních údajů jako šifrování, anonymizaci a podobně?

•

Máte definovanou interní politiku (např. vnitropodnikové směrnice) ohledně zacházení
s osobními údaji?

•

Sdílíte získané osobní údaje s jinými právnickými či fyzickými osobami mimo Vaši společnost?

•

Předáváte osobní údaje třetím osobám za účelem jejich dalšího zpracování?

•

Předáváte a/nebo ukládáte osobní údaje mimo státy Evropské unie?

•

Zpracováváte a archivujete (kromě mzdových listů zaměstnanců nebo účetních záznamů o
údajích potřebných pro účely důchodového pojištění, kde je minimální doba archivace
stanovena na 30 let) osobní údaje po dobu delší než je 5 let?

•

Udržujete rozsáhlý archiv osobních údajů nebo dokumentů, které je obsahují?

Název subjektu:………………………………………………………………………………………………
IČO:…………………………………………………………………………………………………………………
Odpovědná (kontaktní) osoba:……………………………………………………………………….
E-Mail:……………………………………………………………………………………………………………
Telefon:………………………………………………………………………………………………………….
Poznámka:………………………………………………………………………………………………………
Vyplněný formulář nám můžete zaslat e-mailem crc@crc-holding.cz, poštou nebo předat
osobně na níže uvedené adrese.
CRC Holding s.r.o.
Sokolovská 131/86
186 00 Praha 8 Karlín

Datum: .................................. ..........

