Prohlášení Deloitte CE o ochraně
osobních údajů pro klienty
Informace o zpracování osobních údajů ve vztazích s klienty:
Poznámka: Níže uvedené informace se uplatní též pro zpracovávaní osobních údajů ve vztazích
s dodavateli, subdodavateli a jinými smluvními partnery.
Definice
„Deloitte“ označuje jednu či více členských firem Deloitte Touche Tohmatsu Limited, společnosti
s ručením omezeným zárukou („private company limited by guarantee“) založené dle práva
Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska („DTTL“), a jejich přidružené subjekty.
Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní
subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům
neposkytuje.
„Deloitte Central Europe“ nebo „Deloitte CE“ je regionálním sdružením subjektů zastřešených
společností Deloitte Central Europe Holdings Limited, členskou firmou Deloitte Touche Tohmatsu
Limited ve střední Evropě. Služby jsou poskytovány dceřinými a přidruženými podniky Deloitte
Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.
„Správce“ označuje správce nebo správce údajů (jak je definován Právními předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů).
„Zpracovatel“ označuje zpracovatele údajů nebo zpracovatele (jak je definován Právními předpisy
v oblasti ochrany osobních údajů).
„Právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů“ označují následující právní předpisy v rozsahu,
v jakém se v příslušném okamžiku aplikují: (a) vnitrostátní právní předpisy implementující
Směrnici 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů, jakož i Směrnici 2002/58/ES o soukromí a elektronických
komunikacích; (b) Nařízení GDPR a (c) jakékoliv další vnitrostátní právní předpisy týkající se
ochrany osobních údajů.
„Nařízení GDPR“ označuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ((EU) 2016/697).
„Osobní údaje“ označují veškeré osobní údaje (jak jsou definovány Právními předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů), které jsou zpracovávány v rámci poskytování Služeb či v souvislosti s
poskytováním Služeb.
„Příjemce“ označuje fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný
subjekt, jemuž jsou osobní údaje poskytnuty (jak je dále definován Právními předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů).
Osobní údaje poskytnuté klienty Deloitte CE („klienti“) či získané přímo od jejich personálu a
zástupců jsou zpracovány členem skupiny Deloitte CE, který je ve smluvním vztahu s příslušným
klientem, pro následující účely nebo v souvislosti s následujícím:
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5.

1

poskytování služeb, jak je stanoveno v příslušné smlouvě s klientem,
zajištění souladu s příslušnými právními, regulatorními či profesními požadavky,
řešení požadavků a komunikací od příslušných orgánů,
administrace smluv, finanční účetnictví, soulad s interními předpisy, analýza rizik a
vztahy s klienty,
využití systémů a aplikací (hostovaných nebo interních) pro služby informačních
technologií a informačních systémů (e-mail, archivace apod.) – to může zahrnovat
rovněž aplikace hostované na cloudu za předpokladu, že budou splněny povinnosti
týkající se zabezpečení a předání údajů, uvedené v příslušných Právních předpisech
v oblasti ochrany osobních údajů,
(„Účely“).
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Osobní údaje mohou zahrnovat údaje ohledně zástupců klienta, jeho personálu, členů
projektového týmu, dodavatelů a obchodních partnerů („subjekty Osobních údajů“), jakož i
Osobní údaje obsažené v informacích získaných v souvislosti se smlouvou.

Správce:
Správcem je především člen skupiny Deloitte CE, jenž je stranou smlouvy s klientem.
Pro výše uvedené Účely mohou být Osobní údaje zpřístupněny/předány následujícím Příjemcům
Osobních údajů a mohou být těmito Příjemci zpracovány:
Skupina Deloitte:
V souladu s Účely uvedenými výše a v rozsahu nezbytném pro poskytování Služeb mohou být
Osobní údaje zpřístupněny jinému Správci v rámci společností skupiny Deloitte
(http://www2.deloitte.com/global/en/get-connected/global-office-directory.html).
Pokud je rovněž vyžadováno přeshraniční předání Osobních údajů (včetně území mimo Evropskou
unii), (člen skupiny Deloitte bude jednat jako jiný Správce) k předání dojde, pouze pokud budou
splněny povinnosti pro takové předání stanovené Právními předpisy v oblasti ochrany osobních
údajů.
Zpracovatelé:
Následující Zpracovatelé zpracovávají Osobní údaje jménem Správce v souladu s Účely:
Subdodavatelé (schválení klientem ve smlouvě nebo jinak)
Standardní dodavatelé služeb společností skupiny Deloitte CE:
Dodavatelé služeb se sídlem v Evropské unii:
Billigence Europe Limited, 12 Gough Square, EC4A 3DW, Londýn, Velká Británie
Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068
Budapešť, Maďarsko
Deloitte CZ Services s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Česká republika
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, Polsko
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00, Praha 8, Česká republika
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londýn, Velká Británie
4C Hungary Kft., Budafoki út 14. I/1, Budapešť, 1111, Maďarsko
con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, Česká republika
MobileXpense, Rue des Colonies 11, 1000 Brusel, Belgie
SI-Consulting Sp. z o.o., Slezna Str. 118, 53-111 Vratislav, Polsko
Dodavatelé služeb se sídlem mimo Evropskou unii:
Vzhledem k tomu, že zpracování Osobních Údajů zahrnuje předání mimo Evropskou unii (EU),
veškeré níže uvedené subjekty uzavřely standardní smluvní doložky schválené Evropskou Unií se
členem skupiny Deloitte, s nímž klient vstoupil do smluvního vztahu, čímž je zajištěna
odpovídající úroveň ochrany Osobních údajů vyžadovaná Právními předpisy v oblasti ochrany
osobních údajů.
Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA
Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Blok B, 2. patro, jednotka č. 14 &
15, ulice č. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Telangana, Indie
Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, USA (týká se pouze daňových
služeb a globálních služeb týkajících se zaměstnanců („GES services“))
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Správce (správci) a zpracovatel (zpracovatelé) Osobních údajů zavedou technologické, fyzické,
administrativní a procedurální záruky, přičemž všechny budou v souladu se standardy přijatými
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v příslušném odvětví za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity či dostupnosti
zpracovávaných Osobních údajů. Záruky zabrání neoprávněnému užití Osobních údajů,
neoprávněnému přístupu k Osobním údajům či porušení zabezpečení Osobních údajů
(bezpečnostnímu incidentu) v souladu s pokyny a interními postupy Deloitte CE, jakož i
příslušnými Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Členové skupiny Deloitte CE
zpracovávající údaje klientů mají rovněž certifikaci ISO 27001 (ISO/IEC 27001 Management
bezpečnosti informací).
Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro poskytování služeb dle smlouvy.
Jednotlivci mají právo požadovat přístup ke svým Osobním údajům a opravu či vymazání svých
Osobních údajů (pokud je to možné), nebo požadovat omezení zpracování či právo vznést
námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Veškerá práva popsaná výše
v tomto odstavci mohou být uplatněna zasláním e-mailové žádosti správci údajů na adresu:
CEprivacy@deloitte.com.
Na výše uvedenou emailovou adresu mohou jednotlivci zasílat rovněž své dotazy týkající se
shromažďování a zpracovávání Osobních údajů v rámci Deloitte CE. Mají též právo podat stížnost
u orgánu dohledu v zemi jejich bydliště, pokud mají za to, že zpracování jejich Osobních údajů
je v rozporu s Právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
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