
Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti OSTROJ a.s. 
– pro akcionáře

OSTROJ a.s. považuje ochranu osobních údajů za důležitou a věnuje jí patřičnou pozornost. Při zpra-
covávání osobních údajů postupujeme v souladu s právními předpisy, zejména Obecným nařízením  
o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osob-
ních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.  

Tímto dokumentem poskytujeme akcionářům naší společnosti (fyzickým osobám) a zástupcům akci-
onářů informace o zpracování jejich osobních údajů a o právech souvisejících s tímto zpracováváním. 

n  Jsme správci vašich osobních údajů a naše základní kontaktní údaje jsou: 
 OSTROJ a.s., IČO 451 93 681, se sídlem Těšínská 1586/66, Předměstí, 746 01 Opava
 společnost je vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 349
 e-mail: gdpr@ostroj.cz, tel. č.: + 420 553 872 111, www.ostroj.cz

n Z jakého právního důvodu a za jakým účelem budeme vaše osobní údaje zpracovávat: 
 o z důvodu plnění právních povinností, zejména dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporací,  
  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporací“), a to pro účely vedení  
  Seznamu akcionářů a konání valných hromad společnosti, případně pro plnění dalších  
  zákonných povinností, které se na nás vztahují, 
 o  z důvodu našeho oprávněného zájmu, zejména za účelem ochrany našich práv, včetně výkonu  
  a obhajoby našich právních nároků, ale jen tehdy, pokud nebudou mít přednost vaše zájmy  
  a práva,

 a to bez nutnosti vašeho souhlasu. 
 S vaším souhlasem:  
 Může nastat situace, že budeme pro některý účel zpracování osobních údajů vyžadovat váš výslovný  
 souhlas. V takovém případě bude předání vašich osobních údajů zcela dobrovolné a souhlas bude  
 možné kdykoliv odvolat. Při udělení souhlasu vám poskytneme podrobné informace o tomto  
 zpracování, jeho účelu a o vašich právech.  

n Jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat: 
Budeme zpracovávat zejména dále uvedené osobní údaje, a to vždy jen v nezbytně nutném rozsahu: 
a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, titul, datum narození, 
b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí bydliště (zejména adresa trvalého pobytu), 
c) další údaje jako jsou především údaje o vlastnictví akcií naší společnosti (druh, jmenovitá hod-
nota, číselné řady, počet akcií, časový okamžik vlastnictví akcií), číslu bankovního účtu, údaje o da-
ňovém rezidenství, číslu a druhu dokladu totožnosti (při registraci na valnou hromadu) a o výkonu 
akcionářských práv (např. dotazy, návrhy, protesty v souvislosti s valnou hromadou), apod. 
d) případně další údaje, které nám dobrovolně poskytnete, zejména je tím myšlena doručovací 
adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo v případech, kdy požadujete komunikaci prostřednic-
tvím těchto údajů.   

n Jaké bude zabezpečení vašich osobních údajů
Důsledně dodržujeme bezpečnostní opatření a osobní údaje chráníme v maximální možné míře, 
která odpovídá technické úrovni dostupných prostředkům; údaje v elektronické podobě jsou ulože-
ny na zabezpečených serverech a přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby poučené 
o zacházení s osobními údaji a o povinnosti mlčenlivosti. 
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n Máte právo na: 
1. přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme - jednoduše řečeno, máte právo vědět, jaké 
údaje o vás zpracováváme a proč;
2. opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou úplné nebo přesné;
3. výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud však nemáme právní 
důvod pro jejich zpracování; 
4. vznesení námitky proti zpracování, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu;
5. přenesení osobních údajů, které jste nám sdělil, k jinému správci;

n Standardně neposkytujeme osobní údaje třetím stranám  
Výjimku představují případy, kdy tato povinnost pro nás plyne z obecně závazných právních před-
pisů, zejména při poskytování údajů ze Seznamu akcionářů dle zákona o obchodních korporací, 
dále ve vztahu k orgánům státní moci (např. dle rozhodnutí soudu), nebo ve vztahu k dalším sub-
jektům v rámci plnění zákonem stanovených povinností, např. v případě podání žádosti o dotace 
pro účely splnění informační povinnosti dle zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nebo 
pro účely zajištění povinné registrace dle zákona č. 315/2016 Z. z. Slovenské republiky, o registri 
partnerov verejného sektora, apod. V každém případě ale nemáme v úmyslu předávat vaše osobní 
údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo EU.    

n Neprovozujeme automatizované rozhodování  
Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování ani 
profilování.

n Jak dlouho osobní údaje uchováváme 
Pouze po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, pro který je zpracováváme, maximálně po 
dobu nutnou pro naplnění našich oprávněných zájmů, zejména pro výkon nebo obhajobu našich 
právních nároků, přičemž souhrnně tato doba běžně nepřekročí 3 roky od doby, kdy přestanete být 
akcionářem naší společnosti. V některých případech se bude jednat o dobu delší, v návaznosti na 
zákonné povinnosti a archivační doby stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem o obchodních korporacích, o archivnictví, o účetnictví aj. 

n Doplňující informace
Budete-li se nacházet v areálu naší společnosti, např. v rámci účasti na valné hromadě, seznamte se 
také se zásadami pro zpracování osobních údajů ve společnosti OSTROJ a.s. určenými pro externí 
osoby, které jsou dostupné na www.ostroj.cz, v sekci „O nás“.

n Můžete se na nás kdykoliv obrátit 
Kdykoliv nás kontaktujte na e-mailové adrese: gdpr@ostroj.cz, nebo využijte ostatní, shora uvede-
né kontaktní údaje. Vaší žádostí se budeme ihned zabývat, můžete však být požádáni o doplňující 
informace. Žádost může být za určitých podmínek zpoplatněna, především v případě, že je zjevně 
nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. 

n Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu
Kontakt na dozorový úřad: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha 7, www.uoou.cz.


