Informační povinnost
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 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
čl. 1
Zpracovávané osobní údaje a účel jejich zpracování
1.1 Společnost EDM Utilitas Tax, s.r.o., IČO: 242 60 843, se sídlem Politických vězňů 1272/21, 110
00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C
198406, společnost EDM Utilitas Audit, s.r.o., IČO: 242 60 673, se sídlem Politických vězňů
1272/21, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
sp. zn. C 198405, společnost EDM Utilitas Accounting, s.r.o., IČO: 029 39 053, se sídlem
Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. C 225443 a společnost EDM Light s.r.o., IČO: 068 44 146 se sídlem
Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. C 290012 (dále společně jen „Společnosti skupiny EDM“ nebo
kterákoli samostatně dála jen jako „Společnost skupiny EDM“), na základě živnostenského
oprávnění vykonávají svoji podnikatelskou činnost v oblasti činnosti účetních poradců, vedení
účetnictví a vedení daňové evidence (dále společně jen „Poradenství“), v rámci této činnosti jsou
správci osobních údajů v rozsahu:
a) Jméno, příjmení, firma, rodné číslo, IČO, DIČ, adresa trvalého bydliště/sídlo, bankovní spojení
fyzické osoby, jíž je poskytováno Poradenství (dále jen „Klient“)
b) kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a email Klienta, případně telefonní číslo a email
kontaktní osoby podnikajícího subjektu právnické osoby,
c) pro vedení účetnictví
d) pro daňové poradenství dále osobní údaje spolupracujících osob v rozsahu jméno, příjmení, datum
narození, identifikační údaje o osobách, na něž Klient uplatňuje slevu na dani, údaje o případném
životním a penzijním pojištění v rozsahu poskytovatele tohoto pojištění, číslo pojistné smlouvy a
dále taktéž údaj o zdravotním stavu Klienta – stupni invalidity (viz bod 1.2),
e) pro audity dále identifikační údaje akcionářů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo a adresa
trvalého pobytu, a to základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
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 (dále také jen „GDPR“) za účelem splnění
smluvní povinnosti – správný a úplný výkon sjednané činnosti na základě smlouvy v oblasti
účetního poradenství, vedení účetnictví a daňové evidence.
1.2 Osobní údaje uvedené v bodě 1 písm. a) tohoto článku jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f)
GDPR zpracovávány za účelem případného sporu s Klientem, vč. vymáhání nároku z porušení
smlouvy. Proti tomuto zpracování je Klient oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.
Čl. 2
Společnost skupiny EDM jako zpracovatel osobních údajů
2.1 Společnost skupiny EDM je dále zpracovatelem osobních údajů zaměstnanců Klientů, kteří jí tyto
osobní údaje předávají za účelem vedení personální agendy a zpracování mezd zaměstnanců,
daňových přiznání těchto zaměstnanců a plnění s tím souvisejících povinností vyplývajících z
právních předpisů ČR.
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2.2 V souvislosti s účelem uvedeným v bodě 1 tohoto článku jsou Společnostem skupiny EDM
poskytovány následující osobní údaje zaměstnanců klientů:
jméno příjmení, popřípadě rodná příjmení a všechna další dřívější příjmení a titul,
rodné číslo, datum narození a místo narození,
adresa trvalého pobytu,
státní občanství,
rodinný stav zaměstnance,
údaj o zdravotní pojišťovně,
výše mzdy a údaje o dalších vyplácených náhradách,
údaje o poskytovatelích životního a penzijního pojištění a čísla pojistných smluv těchto
pojištění,
i) jména a příjmení všech osob, kteří žijí se zaměstnancem ve společné domácnosti,
j) identifikační údaje (jméno, příjmení a datum narození) dětí,
k) bankovní spojení zaměstnance,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

které Klient jakožto správce těchto osobních údajů zaměstnance zpracovává v souladu s čl. 6 odst.
1 písm. c) GDPR za účelem splnění zákonné povinnosti, která se na něj vztahuje, l) a dále údaj o
zdravotním stavu zaměstnance – stupni invalidity, který Klient jakožto správce těchto osobních
údajů zaměstnance zpracovává v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR z důvodu nezbytnosti pro
plnění povinnosti a výkon zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva a práva v oblasti
sociálního zabezpečení a sociální ochrany.
2.3 Klient dále poskytuje Společnosti skupiny EDM i údaj o datu vzniku a ukončení pracovního
poměru zaměstnance včetně způsobu jeho ukončení.
2.4 Společnost skupiny EDM je taktéž zpracovatelem osobních údajů zákazníků Klientů, a to za
účelem vedení daňové evidence, v rozsahu: a) jméno, příjmení a titul zákazníka,
a) poštovní adresa zákazníka,
b) e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka či kontaktní osoby,
c) údaje o bankovním spojení,
které Klient jakožto správce těchto osobních údajů zákazníka zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR za účelem splnění smluvní povinnosti.
2.5 Tyto poskytnuté osobní údaje Společnosti skupiny EDM chrání stejně jako údaje, jež jí jsou
poskytovány jakožto správci dle čl. 1 tohoto informačního dokumentů a zavazují se je zpracovávat
v souladu s příslušnými právními předpisy, smlouvou o zpracování a pokyny správce těchto údajů
vydanými v souladu s příslušnými právními předpisy.
2.6 Osobní údaje zaměstnanců jsou dle tohoto článku zpracovávány Společností skupiny EDM po dobu
platnosti zpracovatelské smlouvy jedné ze Společností skupiny EDM s Klientem, správcem
osobních údajů Klientových zaměstnanců.
Čl. 3
Práva a povinnosti Subjektu údajů
3.1 Klient má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, opravu a doplnění
neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat
právo na přenositelnost údajů.
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3.2 Klient je povinen uvádět své Osobní údaje, stejně jako údaje o svých zaměstnancích a zákaznících
– obchodních partnerech, správně a pravdivě, a informovat příslušnou Společnost skupiny EDM
bez zbytečného odkladu o změně svých Osobních údajů tak, aby byly udržovány aktuální.
Čl. 4
Doba a forma zpracování osobních údajů
4.1 Osobní údaje Klienta a Zaměstnanců Klienta budou zpracovávány po dobu nejdéle 10 let od
skončení kalendářního roku, ve kterém byl osobní údaj naposledy použit pro plnění povinnosti ze
smlouvy (dále jen „Doba“).
4.2 Omezeními podle předchozího odstavce není dotčeno právo Společnosti skupiny EDM zpracovávat
osobní údaje Klienta v nezbytném rozsahu i po této době, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro
zachování řádné evidence. Ukládá-li však právní předpis Společnosti skupiny EDM povinnost vést
evidenci po delší dobu, než uvedenou v předchozím odstavci, anebo lze-li na základě právního
předpisu uložit Společnosti skupiny EDM povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí
shora uvedené doby, je Společnost skupiny EDM oprávněna zpracovávat osobní údaje Klienta v
nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním předpisem.
4.3 Omezením v předchozím odstavci není Společnost skupiny EDM taktéž vázána, byla-li u Klienta
zahájena daňová kontrola nebo je vedeno trestní či jiné soudní řízení v souvislosti s poskytováním
služeb ze strany Společnosti skupiny EDM, a toto stále probíhá. V tomto případě je Společnost
skupiny EDM oprávněna zpracovávat osobní údaje Klienta ještě po dobu trvání těchto řízení z
důvodu ochrany svých zájmů.
4.4 Zpracování probíhá v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.
Čl. 5
Pověření dalšího zpracovatele a předávání osobních údajů 3. stranám
5.1 Zpracováním Osobních údajů Klienta a jeho zaměstnanců může Společnost skupiny EDM pověřit
třetí osobu, jakožto zpracovatele. Tímto zpracovatelem může být kterákoli ze Společností skupiny
EDM.
5.2 Osobní údaje jsou dále v souladu se zákonnými požadavky předávány orgánům veřejné moci, a to
zejména, nikoli však pouze: a) místně příslušnému finančnímu úřadu,
a)
b)
c)
d)
e)

místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení,
příslušné zdravotní pojišťovně,
orgánu inspekce práce,
úřadu práce
dále taktéž orgánům činným v trestním řízení, Polici ČR, Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Čl. 6
Další práva Klienta

6.1 Klient, jeho zaměstnanec či zákazník – obchodní partner - mají právo podávat stížnosti ohledně
zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).
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6.2 Informační povinnost a další povinnosti vyplývající z GDPR je vůči svým zaměstnancům a
zákazníkům povinen plnit Klient, jakožto správce jejich osobních údajů.
6.3 Požádá-li Klient, jeho zaměstnanec či zákazník – obchodní partner - o informaci o zpracování svých
osobních údajů, je Společnost skupiny EDM povinna mu tuto informaci sdělit. Společnost skupiny
EDM, která informaci poskytne na základě žádosti zaměstnance či zákazníka – obchodního
partnera - Klienta je oprávněna za takové poskytnutí informace požadovat po Klientovi přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné pro poskytnutí informace.
V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se neváhejte obrátit na Společnosti skupiny EDM, a to
prostřednictvím společného emailu na adrese: info@edmutilitas.cz nebo prostřednictvím dopisu
adresovaném na adresu: Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1.
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