
Záznamy o činnostech zpracování  

podle nařízení EP a REU 2016/679 (dále jen „GDPR“)  

Jméno a kontaktní údaje správce  
eForum spol. s r.o., Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsána v OR u Městského soudu v Praze: 

oddíl C, vložka 101586.  

Kontakt: eforum-gdpr@eforum.cz  

Ve věcech vyžadujících důvěryhodnou autentifikaci protistrany, tedy i ve všech věcech týkajících se GDPR, 

vyžadujeme, aby každá zpráva byla podepsána platným kvalifikovaným elektronickým podpisem podle zákona 

297/2016 Sb. Zprávy neopatřené takovým elektronickým podpisem budou považovány za podvrhy a z důvodu 

opatrnosti nebudou zpracovány.  

Účely a rozsah zpracování  
• plnění zákonných povinností,  

• plnění smluvních závazků – z oprávněného zájmu,  

• další podle účelů, pro které konkrétní subjekt údajů tyto údaje správci poskytl.  

Zdroje osobních údajů  
• přímo od subjektu údajů (telefon, e-mail, osobně, přes elektronickou aplikace 

a podobně) 

• z veřejně přístupných rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a 

podobně).  

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování  
• identifikační údaje sloužící k jednoznačné a prokazatelné identifikaci údajů,  

• kontaktní údaje sloužící pro komunikaci se subjektem údajů,  

• technické údaje jako jsou IP adresy či telefonní čísla, dočasně zaznamenávané poštovním serverem, 

webovým serverem a dalšími podobnými systémy,  

• další údaje potřebné pro plnění smluvních závazků.  

Kategorie příjemců osobních údajů  
• správní orgány, soudy a další úřady veřejné správy apod. (legislativní zmocnění)  

• jednatel společnosti a zaměstnanci  

Zpracovatelé, předávání do třetí země nebo mezinárodní organizaci  
• žádní zpracovatelé, žádné předávání do třetí země ani mezinárodní organizaci  

Způsob zajištění ochrany osobních údajů  
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování provádějí výhradně jednatel a zaměstnanci správce. 

Zpracování je prováděno pomocí výpočetní techniky i bez jejích využití. Jednatel a zaměstnanci jsou vázáni 

mlčenlivostí a dodržováním bezpečnostních pravidel při zpracování osobních údajů. Za bezpečnost zpracování 

údajů předaných státu z důvodu zákonné povinnosti nepřebíráme jakoukoliv zodpovědnost.  

Doba uchování osobních údajů  
Dle skartačních lhůt příslušných právních předpisů. U údajů vycházejících ze smluvních vztahů, bez návaznosti 

na zákonnou povinnost tyto údaje uchovat např. pro doložení relevantních skutečností, vymazáváme údaje 

nejpozději do šesti měsíců. Bezpečnostní zálohy jsou mazány nejpozději po 6 měsících od jejich pořízení.  

 


