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1. Úvod
Tyto	Zásady	ochrany	osobních	údajů	doplňují	Zásady	obchodní	
etiky	společnosti	GXO	Logistics,	Inc.	týkající	se	ochrany	údajů.	
Platí	pro	společnost	GXO	Logistics,	Inc.,	včetně	všech	jejích	
dceřiných	společností,	divizí	a	dalších	provozních	jednotek	
(dále	společně	jen	„GXO“,	„my“	nebo	„společnost“).	Požadavky	
upravené	těmito	zásadami	se	vztahují	na	všechny	ředitele,	

vedoucí	pracovníky	a	zaměstnance	společnosti	GXO,	jakož	i	třetí	
strany	jednající	jejím	jménem.	Tyto	osoby	zároveň	odpovídají	za	
jejich	dodržování.

2. Definice
Pojmy	nebo	zkratky	použité	v	těchto	zásadách	mají	význam	
uvedený	v	následující	tabulce.

Zásady obchodní etiky
Ochrana osobních údajů

Automatizované 
rozhodování (Automated 
Decision-Making, ADM)

Pokud	je	přijato	rozhodnutí	založené	výhradně	na	automatizovaném	zpracování	(včetně	profilování),	které	má	
právní	účinky	nebo	významně	ovlivňuje	fyzické	osoby.	GDPR	zakazuje	automatizované	rozhodování	(nejsou-li	
splněny	určité	podmínky),	nikoli	však	automatizované	zpracování.

Automatizované zpracování

Jakákoli	forma	automatizovaného	zpracování	osobních	údajů	spočívající	v	použití	osobních	údajů	k	vyhodnocení	
určitých	osobních	aspektů	týkajících	se	fyzické	osoby,	zejména	k	analýze	nebo	předvídání	aspektů	týkajících	se	
jejího	výkonu	v	práci,	ekonomické	situace,	zdraví,	osobních	preferencí,	zájmů,	spolehlivosti,	chování,	polohy	nebo	
pohybu.	Profilování	je	příkladem	automatizovaného	zpracování.

Personál společnosti Všichni	zaměstnanci,	pracovníci,	dodavatelé,	agenturní	pracovníci,	poradci,	ředitelé,	členové	a	další.

Souhlas
Souhlas,	který	musí	být	svobodně	udělený,	konkrétní,	informovaný	a	musí	být	jednoznačným	projevem	vůle	
subjektu	údajů,	a	to	prohlášením	nebo	jasným	pozitivním	jednáním,	představuje	souhlas	se	zpracováním	osobních	
údajů,	které	se	subjektu	údajů	týkají.

Správce osobních údajů
Osoba	nebo	organizace,	která	určuje,	kdy,	proč	a	jak	zpracovávat	osobní	údaje.	Odpovídá	za	stanovení	postupů	 
a	zásad	v	souladu	s	GDPR.	Společnost	GXO	je	správcem	všech	osobních	údajů	týkajících	se	personálu	společnosti	
GXO	a	osobních	údajů	používaných	společností	GXO	ke	komerčním	účelům.

Subjekt údajů Živá,	identifikovaná	nebo	identifikovatelná	fyzická	osoba,	o	které	uchováváme	osobní	údaje.	Subjekty	údajů	mohou	
být	státními	příslušníky	nebo	rezidenty	jakékoli	země	a	mohou	mít	zákonná	práva	týkající	se	jejich	osobních	údajů.

Posouzení vlivu 
na ochranu osobních  
údajů (Data Privacy  
Impact Assessment, DPIA)

Nástroje	a	hodnocení	používané	k	identifikaci	a	snížení	rizik	souvisejících	se	zpracováváním	osobních	údajů.

EHP: 28	zemí	EU	a	Island,	Lichtenštejnsko	a	Norsko

Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR):

Obecné	nařízení	o	ochraně	osobních	údajů	((EU)	2016/679).	Na	osobní	údaje	se	vztahují	právní	záruky	uvedené	 
v	GDPR.

Osobní údaje:

Jakékoli	informace	identifikující	subjekt	údajů	nebo	informace	týkající	se	subjektu	údajů,	který	můžeme	identifikovat	
(přímo	nebo	nepřímo)	na	základě	těchto	údajů	samotných	nebo	v	kombinaci	s	jinými	identifikátory,	které	máme	
k	dispozici	nebo	ke	kterým	můžeme	mít	opodstatněný	přístup.	Osobní	údaje	zahrnují	citlivé	osobní	údaje	a	
pseudonymizované	osobní	údaje,	ale	nezahrnují	anonymní	údaje	nebo	údaje,	u	nichž	byla	trvale	odstraněna	
totožnost	osoby.	Osobní	údaje	mohou	být	věcné	(například	jméno,	e-mailová	adresa,	místo	nebo	datum	narození)	
nebo	mohou	vyjadřovat	názor	na	jednání	nebo	chování	dané	osoby.

Porušení bezpečnosti 
osobních údajů

Jakékoli	jednání	nebo	opomenutí,	které	ohrožuje	bezpečnost,	důvěrnost,	integritu	nebo	dostupnost	osobních	
údajů	nebo	fyzická,	technická,	administrativní	nebo	organizační	ochranná	opatření,	které	jsme	my	nebo	naši	
poskytovatelé	služeb	zavedli	na	jejich	ochranu.	Ztráta	nebo	neoprávněný	přístup,	vyzrazení	nebo	získání	osobních	
údajů	představují	porušení	bezpečnosti	osobních	údajů.

Privacy by Design Zavedení	vhodných	technických	a	organizačních	opatření	účinným	způsobem,	aby	byl	zajištěn	soulad	s	GDPR.
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Oznámení o ochraně 
osobních údajů 
(označovaná také jako 
oznámení o spravedlivém 
zpracování)

Samostatná	oznámení	uvádějící	informace,	které	mohou	být	poskytnuty	subjektům	údajů,	když	o	nich	společnost	
shromažďuje	informace.	Tato	oznámení	mohou	mít	podobu	obecných	prohlášení	o	ochraně	osobních	údajů	
vztahujících	se	na	konkrétní	skupinu	osob	(například	oznámení	o	ochraně	osobních	údajů	zaměstnanců	nebo	
zásady	ochrany	osobních	údajů	na	webových	stránkách),	nebo	se	může	jednat	o	samostatná,	jednorázová	
prohlášení	o	ochraně	osobních	údajů	zahrnující	zpracování	související	s	konkrétním	účelem.

Zpracování nebo proces

Jakákoli	činnost,	která	zahrnuje	použití	osobních	údajů.	Zahrnuje	získávání,	zaznamenávání	nebo	uchovávání	údajů	
nebo	provádění	jakékoli	operace	nebo	souboru	operací	s	údaji,	včetně	jejich	uspořádání,	změn,	vyhledávání,	
používání,	zveřejňování,	mazání	nebo	ničení.	Zpracování	zahrnuje	také	předávání	nebo	přenos	osobních	údajů	
třetím	stranám.

Pseudonymizace
Nahrazení	informací,	které	přímo	nebo	nepřímo	identifikují	fyzickou	osobu,	jedním	nebo	více	umělými	identifikátory	
nebo	pseudonymy	tak,	aby	osoba,	které	se	údaje	týkají,	nemohla	být	identifikována	bez	použití	dalších	informací,	
které	mají	být	uchovávány	odděleně	a	bezpečně.

Citlivé osobní údaje:
Informace	odhalující	rasový	nebo	etnický	původ,	politické	názory,	náboženské	nebo	podobné	přesvědčení,	členství	
v	odborech,	stav	tělesného	nebo	duševního	zdraví,	sexuální	život,	sexuální	orientaci,	biometrické	nebo	genetické	
údaje	či	osobní	údaje	týkající	se	trestných	činů	a	odsouzení.

3. Oblast použití
Tyto	Zásady	ochrany	osobních	údajů	upravují,	jak	společnost	
GXO	shromažďuje	a	uchovává	osobní	údaje	svých	zaměstnanců,	
pracovníků,	zákazníků,	dodavatelů	a	dalších	třetích	stran.

Tyto	zásady	byly	vypracovány	v	souladu	s	obecným	nařízením	
o	ochraně	osobních	údajů	(EU)	2016/679	(dále	jen	„GDPR“)	a	
vztahují	se	na	všechny	osobní	údaje	(tj.	informace	týkající	se	
nebo	identifikující	žijící	fyzické	osoby),	pokud	jsou	tyto	osobní	
údaje	zpracovávány:

•	 	právnickými	osobami	nebo	podniky	se	sídlem	v	EU,	i	když	
zpracování	probíhá	mimo	EU,

•	 	podniky	nebo	právnickými	osobami	se	sídlem	mimo	EU,	
pokud	tyto	podniky	nebo	právnické	osoby	uvádějí	na	trh	
zboží	nebo	služby	pro	fyzické	osoby	v	EU	nebo	se	podílejí	na	
monitorování	chování	fyzických	osob	v	EU.

Vztahují	se	na	činnosti	společnosti	GXO	ve	vztahu	k	jejím	
zaměstnancům,	potenciálním	zaměstnancům,	zákazníkům,	
dodavatelům	a	dalším	třetím	stranám	v	EU,	v	souvislosti	s	nimiž	
společnost	GXO	zpracovává	osobní	údaje.

V	rozsahu,	v	jakém	se	tyto	zásady	liší	od	přísnějších	požadavků	
Zásad	obchodní	etiky	společnosti	GXO	Logistics,	Inc.	týkajících	
se	ochrany	údajů,	mají	přednost	tyto	zásady	a	požadavky	
nařízení	GDPR.

4. Odpovědnost
Řádný	management	údajů	má	zásadní	důležitost	pro	zachování	
důvěry	u	všech,	s	nimiž	obchodujeme.	Ochrana	důvěrnosti	a	
integrity	osobních	údajů	je	zásadní	povinností,	kterou	bereme	
vždy	vážně.

Všichni	ředitelé,	vedoucí	pracovníci	a	zaměstnanci	společnosti	
GXO,	jakož	i	třetí	strany	jednající	naším	jménem,	odpovídají	za	
dodržování	těchto	zásad	a	musí	zavést	vhodné	postupy,	procesy,	
kontroly	a	školení,	aby	toto	dodržování	zajistili.

Za	dohled	nad	těmito	Zásadami	ochrany	osobních	údajů	 
a	za	vypracování	souvisejících	zásad	a	pokynů	pro	ochranu	
osobních	údajů	odpovídá	hlavní	ředitel	pro	oblast	zajištění	
souladu	(Chief	Compliance	Officer),	kterého	lze	kontaktovat	 
na	adrese:	ethics@gxo.com

Hlavního	ředitele	pro	oblast	zajištění	souladu	při	těchto	
činnostech	podporuje	Oddělení	pro	ochranu	osobních	údajů	
(Privacy	Office),	které	lze	kontaktovat	na	adrese:	gdpr@gxo.com

Každá	země/obchodní	jednotka	má	určeného	pověřence	pro	
ochranu	osobních	údajů,	jehož	jméno	vám	sdělí	váš	místní	HR	
Business	Partner.

Pokud	máte	dotazy	nebo	obavy	ohledně	správy	osobních	údajů	
nebo	dodržování	GDPR,	obraťte	se	na	Oddělení	pro	ochranu	
osobních	údajů	(Privacy	Office)	nebo	na	místního	pověřence	pro	
ochranu	osobních	údajů.

Pokud	se	domníváte,	že	došlo	k	porušení	bezpečnosti	osobních	
údajů	(viz	část	8.2),	nebo	pokud	jste	obdrželi	žádost	subjektu	
údajů	o	uplatnění	jeho	práv	(viz	část	7),	jakož	i	v	dalších	
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záležitostech	uvedených	v	příloze	1,	musíte	vždy	kontaktovat	
Oddělení	pro	ochranu	osobních	údajů	a	místního	pověřence	 
pro	ochranu	osobních	údajů.

5. Zásady ochrany osobních údajů
Při	zpracování	osobních	údajů	musíme	dodržovat	zásady	
ochrany	osobních	údajů.	Tyto	zásady	jsou:

5.1. Zákonnost, spravedlnost a transparentnost
Osobní	údaje	musí	být	ve	vztahu	k	subjektu	údajů	zpracovávány	
zákonným,	spravedlivým	a	transparentním	způsobem.

5.2. Zákonnost a spravedlnost
Osobní	údaje	smíte	shromažďovat,	zpracovávat	a	sdílet	pouze	
spravedlivým	způsobem,	v	souladu	se	zákony	a	pro	stanovené	
účely.	Cílem	těchto	omezení	není	zabránit	zpracování,	ale	
zajistit,	abychom	osobní	údaje	zpracovávali	spravedlivě	a	bez	
nepříznivého	dopadu	na	subjekt	údajů.

Údaje	smíte	zpracovávat	pouze	v	případě,	že	se	jedné	o	jeden	
ze	zákonných	účelů.	Ty	jsou	uvedeny	v	příloze	2.

Pokud	je	právním	základem	pro	zpracování	souhlas	subjektu	
údajů,	musí	být	tento	souhlas	výslovný,	což	znamená,	že	subjekt	
údajů	musí	jasně	vyjádřit	svůj	souhlas	prohlášením	nebo	
zaškrtnutím	políčka.	Předem	zaškrtnutá	políčka,	mlčení	nebo	
nečinnost	nepředstavují	potvrzení	souhlasu	subjektu	údajů.	

5.3. Transparentnost (informování subjektů údajů)
GDPR	vyžaduje,	aby	správci	údajů	poskytovali	subjektům	
údajů	podrobné	a	konkrétní	informace	(bez	ohledu	na	to,	zda	
byly	informace	shromážděny	přímo	od	subjektů	údajů	nebo	
odjinud)	o	tom:

•	 kdo	je	správcem	údajů,

•	 jaké	osobní	údaje	jsou	shromažďovány,

•	 jak	a	proč	budou	zpracovávány,

•	 komu	budou	zpřístupněny,

•	 jak	je	budeme	chránit,

•	 jak	dlouho	je	budeme	uchovávat.

Tyto	informace	musíme	poskytnout	prostřednictvím	příslušných	
oznámení	o	ochraně	osobních	údajů.

Tyto	informace	musíme	poskytnout	prostřednictvím	oznámení	o	
ochraně	osobních	údajů,	která	musí	být	předložena	při	prvním	
poskytnutí	osobních	údajů	subjektem	údajů.	Sdělení	musí	
být	stručná,	transparentní,	srozumitelná,	snadno	přístupná	a	
v	jasném	a	jednoduchém	jazyce,	aby	jim	subjekt	údajů	mohl	
snadno	porozumět.

To	se	týká	i	osobních	údajů,	které	shromažďujeme	pro	účely	
řízení	lidských	zdrojů	a	zaměstnání.

5.4. Omezení účelu
Osobní	údaje	musí	být	shromažďovány	pouze	pro	stanovené,	
výslovné	a	legitimní	účely.	Nesmí	být	dále	zpracovávány	žádným	
způsobem,	který	není	slučitelný	s	těmito	účely.

Osobní	údaje	nemůžete	používat	pro	nové,	odlišné	nebo	
neslučitelné	účely	od	těch,	které	byly	sděleny	při	jejich	prvním	
získání,	pokud	jste	subjekt	údajů	o	nových	účelech	neinformovali	
a	ten	v	případě	potřeby	neudělil	souhlas.

5.5. Minimalizace údajů
Osobní	údaje	musí	být	přiměřené,	relevantní	a	omezené	na	to,	
co	je	nezbytné	ve	vztahu	k	účelům,	pro	které	jsou	zpracovávány.

Smíte	shromažďovat	pouze	takové	osobní	údaje,	které	
potřebujete	pro	plnění	svých	pracovních	povinností.	
Neshromažďujte	nadbytečné	údaje.

Musíte	zajistit,	aby	v	případě,	že	osobní	údaje	již	nejsou	pro	
konkrétní	účely	potřebné,	byly	vymazány	nebo	anonymizovány	 
v	souladu	s	platnými	zákony	nebo	pokyny.
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5.6. Přesnost
Osobní	údaje	musí	být	přesné	a	aktuální.	Pokud	nejsou	přesné,	
musí	být	neprodleně	opraveny	nebo	vymazány.	Přesnost	
veškerých	osobních	údajů	musíte	kontrolovat	v	okamžiku	jejich	
shromažďování	a	poté	v	pravidelných	intervalech.	Musíte	
podniknout	veškeré	přiměřené	kroky	ke	zničení	nebo	změně	
nepřesných	nebo	neaktuálních	osobních	údajů.

5.7. Omezení ukládání
Osobní	údaje	nesmí	být	uchovávány	v	identifikovatelné	podobě	
déle,	než	je	nezbytné	pro	účely,	pro	které	jsou	zpracovávány.

Osobní	údaje	nesmíte	uchovávat	ve	formě,	která	umožňuje	
identifikaci	subjektu	údajů,	déle,	než	je	nutné	pro	legitimní	
obchodní	účel	nebo	účely,	pro	které	byly	původně	shromážděny,	
a	to	i	za	účelem	splnění	jakýchkoli	právních,	účetních	nebo	
zpravodajských	požadavků.

Společnost	bude	udržovat	zásady	a	postupy	pro	uchovávání	
údajů,	aby	zajistila	vymazání	osobních	údajů	po	uplynutí	
přiměřené	doby	pro	účely,	pro	které	byly	uchovávány,	pokud	
zákon	nevyžaduje,	aby	tyto	údaje	byly	uchovávány	po	minimální	
dobu.

5.8. Práva a žádosti subjektu údajů
Osobní	údaje	musí	být	zpřístupněny	subjektům	údajů	a	
subjektům	údajů	musí	být	umožněno	uplatnit	určitá	práva	
týkající	se	jejich	osobních	údajů.	(Viz	část	7	níže).

5.9. Bezpečnost, integrita a důvěrnost
Osobní	údaje	musí	být	zpracovávány	způsobem,	který	
zajišťuje	jejich	bezpečnost	pomocí	vhodných	technických	a	
organizačních	opatření	na	ochranu	před	neoprávněným	nebo	
nezákonným	zpracováním	a	před	náhodnou	ztrátou,	zničením	
nebo	poškozením.	(Viz	část	8	níže).

5.10. Omezení přenosu
Osobní	údaje	nesmí	být	předávány	do	jiné	země,	aniž	by	byla	
zavedena	vhodná	ochranná	opatření.	(Viz	část	10	níže).

6. Záznamy o zpracování
GDPR	vyžaduje,	abychom	vedli	úplné	a	přesné	záznamy	o	
všech	našich	činnostech	souvisejících	se	zpracováním	údajů.	
Odpovídáte	za	to,	aby	byly	vedeny	správné	firemní	záznamy	
odrážející	naše	zpracování	v	souladu	s	pokyny	společnosti	pro	
vedení	záznamů.

Tyto	záznamy	by	měly	obsahovat	jméno	a	kontaktní	údaje	
správce	údajů,	jasný	popis	typů	osobních	údajů,	typů	subjektů	
údajů,	činností	zpracování,	účelů	zpracování,	příjemců	osobních	
údajů	z	řad	třetích	stran,	míst	uložení	osobních	údajů,	přenosů	
osobních	údajů,	doby	uchovávání	osobních	údajů	a	popis	
zavedených	bezpečnostních	opatření.

Tyto	záznamy	o	zpracování	údajů	spravuje	Oddělení	pro	
ochranu	osobních	údajů	(Privacy	Office).	Jste	však	odpovědní	
za	to,	že	budete	Oddělení	pro	ochranu	osobních	údajů	v	
případě	potřeby	nápomocni	při	vytváření	a	vedení	těchto	
záznamů	o	zpracování	údajů.	Dále	musíte	Oddělení	pro	
ochranu	osobních	údajů	informovat	o	jakémkoli	novém	
zpracování,	jakož	i	o	změnách	při	zpracovávání.

7. Práva a žádosti subjektů údajů
Osoby,	jejichž	osobní	údaje	zpracováváme,	jsou	v	GDPR	
označovány	jako	subjekty	údajů.	Subjekty	údajů	mají	práva	
týkající	se	toho,	jak	nakládáme	s	jejich	osobními	údaji.	Tato	práva	
jsou	uvedena	v	příloze	3.

Pokud	od	subjektu	údajů	obdržíte	žádost	v	souvislosti	se	
zpracováním	jeho	osobních	údajů,	musíte	postupovat	podle	
Postupu	pro	přístup	subjektu	a	žádost	zaregistrovat	u	Oddělení	
pro	ochranu	osobních	údajů	(Privacy	Office)	a	místního	
pověřence	pro	ochranu	osobních	údajů	tak,	že	ji	nahlásíte	na	
adrese gdpr@gxo.com.	Do	předmětu	svého	e-mailu	prosím	
uveďte:	Žádost subjektu údajů o přístup.

Oddělení	pro	ochranu	osobních	údajů	vám	poradí	a	pomůže	
vám	s	odpovědí	na	danou	žádost.	Na	žádosti	údajů	subjektů	
je	třeba	odpovědět	do	30	kalendářních	dnů.	Musíte	ověřit	
totožnost	osoby	požadující	údaje	v	rámci	některého	z	práv	
uvedených	výše	(nedovolte	třetím	stranám,	aby	vás	přesvědčily	 
k	poskytnutí	osobních	údajů	bez	řádného	oprávnění).
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8. Bezpečnost
8.1. Technická a organizační bezpečnostní opatření
Musíme	zavést	vhodná	technická	a	organizační	opatření,	
abychom	zajistili,	že	jsou	naše	systémy	pro	zpracování	osobních	
údajů	bezpečné	a	v	souladu	se	Zásadami	ochrany	údajů.	Úroveň	
požadovaného	zabezpečení	by	měla	zohledňovat	nejmodernější	
technologie,	náklady	na	implementaci	a	povahu,	rozsah,	kontext	
a	účel	zpracování.	Tato	opatření	mohou	zahrnovat:

•	 	anonymizaci	nebo	pseudonymizaci	a	šifrování	osobních	údajů,

•	 	schopnost	zajistit	důvěrnost,	integritu,	dostupnost	a	odolnost	
systémů	a	služeb	zpracování	údajů,

•	 	schopnost	udržovat	a	obnovovat	dostupnost	a	přístup	k	
osobním	údajům,

•	 	proces	pravidelného	testování,	posuzování	a	
vyhodnocování	účinnosti	osobních	údajů,	v	souvislosti	
s	osobními	údaji	musíte	dodržovat	Zásady	zabezpečení	
informací	společnosti	GXO.

8.2. Hlášení porušení bezpečnosti údajů
GDPR	vyžaduje,	aby	správci	údajů	nahlásili	jakékoli	porušení	
bezpečnosti	osobních	údajů	příslušnému	regulačnímu	orgánu	a	
v	určitých	případech	i	subjektu	údajů	do	72	hodin	od	okamžiku,	
kdy	se	o	porušení	dozvěděli.

Porušení	bezpečnosti	osobních	údajů	je	jednání	nebo	
opomenutí,	které	vede	ke	ztrátě	nebo	neoprávněnému	přístupu	
k	osobním	údajům,	jejich	zveřejnění	nebo	získání.

Zavedli	jsme	postupy	pro	řešení	jakéhokoli	podezření	na	
porušení	bezpečnosti	osobních	údajů	a	v	případech,	kdy	jsme	
k	tomu	ze	zákona	povinni,	informujeme	subjekty	údajů	nebo	
příslušné	regulační	orgány.

Pokud	víte	nebo	máte	podezření,	že	došlo	k	porušení	
bezpečnosti	osobních	údajů,

•	 	okamžitě	toto	porušení	nebo	podezření	na	porušení	
nahlaste na adresu gdpr@gxo.com.	Do	předmětu	svého	
e-mailu	prosím	uveďte:	Podezření na porušení bezpečnosti 
osobních údajů,

•	 	obraťte	se	na	Oddělení	pro	ochranu	osobních	údajů	(Privacy	
Office)	a	místního	pověřence	pro	ochranu	osobních	údajů,

•	 	nepokoušejte	se	záležitost	vyšetřit	sami,

•	 	ponechte	si	veškeré	důkazy	týkající	se	možného	porušení	
bezpečnosti	osobních	údajů.

9. Posouzení vlivu na Privacy by Design a ochranu osobních 
údajů (DPIA)
Při	zpracování	osobních	údajů	jsme	povinni	implementovat	
opatření	Privacy	by	Design,	a	to	tak,	že	účinným	způsobem	
zavedeme	vhodná	technická	a	organizační	opatření	(jako	je	
pseudonymizace),	abychom	zajistili	soulad	se	Zásadami	ochrany	
osobních	údajů.

Musíte	posoudit,	jaká	opatření	Privacy	by	Design	lze	zavést	ve	
všech	programech/systémech/procesech,	které	zpracovávají	
osobní	údaje,	s	přihlédnutím	k	následujícím	skutečnostem:

(a)	nejmodernější	technologie,

(b)	náklady	na	implementaci,

(c)	povaha,	rozsah,	kontext	a	účely	zpracování	a

(d)	různě	pravděpodobná	a	různě	závažná	rizika	pro	práva	 
a	svobody	subjektů	údajů,	které	zpracování	představuje.

Správci	údajů	musí	rovněž	provádět	posouzení	vlivu	na	ochranu	
osobních	údajů	(Data	Privacy	Impact	Assessments,	DPIA)	s	
ohledem	na	vysoce	rizikové	zpracování	a	při	zavádění	významných	
programů	systémových	nebo	obchodních	změn	zahrnujících	
zpracování	osobních	údajů.	Pokud	tyto	činnosti	provádíte,	měli	
byste	se	obrátit	na	Oddělení	pro	ochranu	osobních	údajů	(Privacy	
Office),	abyste	zjistili,	zda	je	DPIA	vyžadováno.
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Podrobnosti	o	DPIA	naleznete	v	příloze	4.

10. Omezení sdílení a přenosu dat
Osobní	údaje	by	měly	být	sdíleny	s	třetími	stranami	pouze	v	
případě,	že	byla	zavedena	ochranná	opatření	a	smluvní	ujednání.

10.1. Sdílení údajů v rámci skupiny společností GXO
Osobní	údaje,	které	uchováváme,	můžete	sdílet	pouze	s	jiným	
zaměstnancem,	agentem	nebo	zástupcem	skupiny	GXO	(která	
zahrnuje	naše	dceřiné	společnosti	a	naši	hlavní	holdingovou	
společnost	spolu	s	jejími	dceřinými	společnostmi)	pouze	v	
případě,	že	příjemce	potřebuje	tyto	informace	znát	v	souvislosti	
se	svou	prací.

Pro	předávání	osobních	údajů	v	rámci	skupiny	GXO	máme	
uzavřenou	dohodu	o	sdílení	údajů	mezi	společnostmi	skupiny,	
která	toto	předávání	upravuje,	i	když	se	jedná	o	společnosti	
mimo	EU	a	informace	se	předávají	společnostem	GXO	ve	
Spojených	státech	amerických.	Pokud	budete	požádáni	o	
přenos	informací	mimo	EU	do	jiné	země	než	do	Spojených	
států	amerických,	musíte	se	obrátit	na	Oddělení	pro	ochranu	
osobních	údajů.

10.2. Sdílení údajů se třetími stranami
Osobní	údaje,	které	uchováváme,	můžete	sdílet	se	třetími	
stranami	(mimo	GXO),	například	s	našimi	poskytovateli	
služeb,	pouze	pokud	potřebují	znát	tyto	informace	pro	účely	
poskytování	služeb	a	mají	plně	uzavřenou	písemnou	smlouvu,	
která	obsahuje	doložky	o	třetích	stranách	schválených	v	
souladu	s	GDPR.

10.3. Přenosy údajů mimo EU
GDPR	omezuje	přenosy	údajů	do	zemí	mimo	EHP,	aby	
bylo	zajištěno,	že	nebude	narušena	úroveň	ochrany	údajů	
poskytovaná	fyzickým	osobám	podle	GDPR.	K	přenosu	dochází,	
když	jsou	osobní	údaje	odeslány	ze	země	uvnitř	EU	do	země,	
která	není	členem	EU.

Osobní	údaje	můžete	předávat	mimo	EHP	pouze	v	případě,	 
že	platí	jedna	z	následujících	podmínek:

(a)		přenos	probíhá	do	společnosti	GXO	ve	Spojených	státech	
amerických	a	příjemce	potřebuje	tyto	osobní	údaje	v	
souvislosti	s	jeho	prací,

(b)		jedná	se	o	přenos	třetí	straně	a	máte	potvrzení	od	Oddělení	
pro	ochranu	osobních	údajů	(Privacy	Office),	že	jsou	
zavedena	vhodná	ochranná	opatření	a	že	subjekt	údajů	
poskytl	souhlas	s	navrhovaným	přenosem	poté,	co	byl	
informován	o	možných	rizicích.	Nebo	je	přenos	nezbytný	
z	některého	z	dalších	důvodů	uvedených	v	GDPR,	včetně	
plnění	smlouvy	mezi	námi	a	subjektem	údajů,	z	důvodu	
veřejného	zájmu,	pro	účely	stanovení,	uplatnění	nebo	
obhajoby	právních	nároků	nebo	ochrany	životně	důležitých	
zájmů	subjektu	údajů,	pokud	subjekt	údajů	není	fyzicky	nebo	
právně	způsobilý	udělit	souhlas,	a	v	některých	omezených	
případech	z	důvodu	našeho	oprávněného	zájmu.

11. Školení a audit
Jsme	povinni	zajistit,	aby	všichni	příslušní	zaměstnanci	
společnosti	GXO	absolvovali	odpovídající	školení,	které	jim	
umožní	dodržovat	zákony	o	ochraně	osobních	údajů.	Rovněž	
musíme	pravidelně	testovat	naše	systémy	a	procesy,	abychom	
mohli	posoudit	dodržování	předpisů.	Musíte	absolvovat	všechna	
povinná	školení	týkající	se	ochrany	osobních	údajů,	která	jsou	po	
vás	požadována.

Musíte	pravidelně	kontrolovat	všechny	systémy	a	procesy,	
které	máte	pod	kontrolou,	abyste	zajistili	jejich	soulad	s	těmito	
zásadami	ochrany	osobních	údajů	a	zkontrolovali,	zda	jsou	
zavedeny	vhodné	řídící	kontroly	a	zdroje	pro	zajištění	řádného	
používání	a	ochrany	osobních	údajů.

12. Outsourcing
Pokud	potřebujeme	zadat	služby	třetí	straně,	například	
poskytovatelům	IT	služeb,	nebo	zapojit	dodavatele	cloudových	
služeb	zahrnujících	zpracování	osobních	údajů,	vyvolá	to	úvahy	
o	ochraně	údajů.	Dodavatelé	služeb	budou	obvykle	vystupovat	
jako	zpracovatelé	a	je	tedy	třeba	uzavřít	písemnou	dohodu	se	
zpracovatelem.
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13. Automatizované zpracování/profilování/rozhodování  
a přímý marketing
GDPR	obsahuje	přísná	pravidla	týkající	se	automatizovaného	
zpracování,	rozhodování	a	profilování.	Automatizované	zpracování	
můžete	provádět	pouze	po	konzultaci	s	Oddělením	pro	ochranu	
osobních	údajů	(Privacy	Office)	a	po	provedení	DPIA.

Stejně	tak	existují	konkrétní	pravidla	týkající	se	přímého	
marketingu.	Kampaně	přímého	marketingu	by	měly	být	
prováděny	pouze	po	konzultaci	s	Oddělením	pro	ochranu	
osobních	údajů	(Privacy	Office)	a	po	provedení	DPIA.

14. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme	si	právo	kdykoli	a	bez	předchozího	upozornění	
změnit	tyto	Zásady	ochrany	osobních	údajů.

Tyto	Zásady	ochrany	osobních	údajů	nemají	přednost	před	
žádnými	platnými	národními	zákony	a	předpisy	o	ochraně	
osobních	údajů	v	zemích,	kde	GXO	působí,	a	v	některých	zemích	
mohou	platit	místní	odchylky	od	těchto	Zásad	ochrany	osobních	
údajů,	které	jsou	k	dispozici	na	vyžádání	u	Oddělení	pro	ochranu	
osobních	údajů	(Privacy	Office).

Tyto	Zásady	ochrany	osobních	údajů	byly	naposledy	změněny	 
2. srpna 2021.
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Příloha 1

V	následujících	případech	musíte	vždy	kontaktovat	Oddělení	pro	
ochranu	osobních	údajů	(Privacy	Office):

(a)	pokud	si	nejste	jisti,	na	jakém	právním	základě	zpracováváte	
osobní	údaje	(včetně	oprávněných	zájmů	společnosti)	(viz	část	 
5	a	příloha	2),

(b)	pokud	se	musíte	spolehnout	na	souhlas	a/nebo	potřebujete	
získat	souhlas	(viz	část	5.2	a	příloha	2),

(c)	pokud	potřebujete	vypracovat	Oznámení	o	ochraně	
osobních	údajů	(viz	část	5.3),

(d)	pokud	si	nejste	jisti	dobou	uchovávání	zpracovávaných	
osobních	údajů	(viz	část	5.7),

(e)	pokud	si	nejste	jisti,	jaká	bezpečnostní	nebo	jiná	opatření	
musíte	zavést	k	ochraně	osobních	údajů	(viz	část	8.1	níže),

(f)	pokud	došlo	k	porušení	bezpečnosti	osobních	údajů	(část	8.2),

(g)	pokud	si	nejste	jisti,	na	jakém	základě	předávat	osobní	údaje	
mimo	EHP	(viz	část	10),

(h)	pokud	potřebujete	pomoc	při	řešení	jakýchkoli	práv	
uplatněných	subjektem	údajů	(viz	část	7	a	příloha	3),

(i)	kdykoli	se	zapojíte	do	nového	významného	zpracování	
nebo	do	jeho	změny,	která	bude	pravděpodobně	vyžadovat	
provedení	DPIA	(viz	část	9),	nebo	plánujete	použít	osobní	údaje	
pro	jiné	účely,	než	pro	jaké	byly	shromážděny,

(j)	pokud	plánujete	provádět	jakékoli	činnosti	zahrnující	
automatizované	zpracování	včetně	profilování	nebo	
automatizovaného	rozhodování	(viz	část	13),

(k)	pokud	potřebujete	pomoc	s	dodržováním	platných	zákonů	
při	provádění	aktivit	přímého	marketingu	(viz	část	13),

(l)	pokud	potřebujete	pomoc	s	jakýmikoli	smlouvami	nebo	
jinými	oblastmi	v	souvislosti	se	sdílením	osobních	údajů	s	třetími	
stranami	(včetně	našich	prodejců)	(viz	část	9	a	část	12).
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Příloha 2

GDPR	umožňuje	zpracování	pro	konkrétní	účely,	z	nichž	některé	
jsou	uvedeny	níže:

(a)	Subjekt	údajů	udělil	svůj	souhlas.

Subjekt	údajů	souhlasí	se	zpracováním	svých	osobních	údajů,	
pokud	dá	svůj	souhlas	jasně	najevo	buď	prohlášením	nebo	
pozitivním	jednáním	v	souvislosti	se	zpracováním.	Souhlas	
vyžaduje	kladné	jednání,	takže	mlčení,	předem	zaškrtnutá	políčka	
nebo	nečinnost	pravděpodobně	nebudou	dostatečné.	Pokud	je	
souhlas	udělen	v	dokumentu,	který	se	týká	jiných	záležitostí,	musí	
být	uchováván	odděleně	od	těchto	ostatních	záležitostí.

Subjekty	údajů	musí	mít	možnost	kdykoli	snadno	odvolat	
svůj	souhlas	se	zpracováním	a	odvolání	musí	být	neprodleně	
vyřízeno.	Souhlas	možná	bude	nutné	obnovit,	pokud	máte	v	
úmyslu	zpracovávat	osobní	údaje	pro	jiný	a	neslučitelný	účel,	
který	nebyl	subjektu	údajů	sdělen	při	prvním	souhlasu.

Pokud	se	nemůžeme	opřít	o	jiný	právní	základ	zpracování,	je	
obvykle	vyžadován	souhlas	se	zpracováním	citlivých	osobních	
údajů,	pro	automatizované	rozhodování	a	přeshraniční	přenos	
údajů.	Při	zpracování	většiny	citlivých	údajů	se	obvykle	opíráme	
o	jiný	právní	základ	(a	nebudeme	vyžadovat	souhlas).	Je-li	
vyžadován	výslovný	souhlas,	musíte	subjektu	údajů	vydat	
Oznámení	o	spravedlivém	zpracování,	abyste	získali	jeho	souhlas.

(b)	Zpracování	je	nezbytné	pro	plnění	smlouvy	se	subjektem	údajů.

(c)	Abychom	splnili	naše	zákonné	povinnosti

(d)	Abychom	ochránili	životně	důležité	zájmy	subjektu	údajů.

(e)	K	prosazování	našich	oprávněných	zájmů	pro	účely,	u	nichž	
nemají	přednost,	protože	zpracování	poškozuje	zájmy	nebo	
základní	práva	a	svobody	subjektů	údajů.	Účely,	pro	které	
zpracováváme	osobní	údaje	z	důvodu	oprávněných	zájmů,	 
musí	být	uvedeny	v	příslušných	oznámeních	o	ochraně	osobních	
údajů	nebo	oznámeních	o	spravedlivém	zpracování.
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Subjekt	údajů	je	oprávněn:

(a)	kdykoli	odvolat	souhlas	se	zpracováním,

(b)	získat	určité	informace	o	činnostech	správce	údajů	
souvisejících	se	zpracováním,

(c)	požadovat	přístup	ke	svým	osobním	údajům,	které	uchováváme,

(d)	zabránit	tomu,	abychom	jeho	osobní	údaje	používali	pro	
účely	přímého	marketingu,

(e)	požádat	nás	o	vymazání	osobních	údajů,	pokud	již	nejsou	
potřebné	pro	účely,	pro	které	byly	shromážděny	nebo	
zpracovány,	nebo	o	opravu	nepřesných	údajů	či	doplnění	
neúplných	údajů,

(f)	omezit	zpracování	za	určitých	okolností,

(g)	zpochybnit	zpracování,	které	bylo	odůvodněno	na	základě	
našich	oprávněných	zájmů	nebo	ve	veřejném	zájmu,

(h)	požádat	o	předložení	kopie	smlouvy,	na	jejímž	základě	jsou	
osobní	údaje	předávány	mimo	EHP,

(i)	vznést	námitku	proti	rozhodnutím	založeným	výhradně	na	
automatizovaném	zpracování,	včetně	profilování	(ADM),

(j)	zabránit	zpracování,	které	by	mohlo	způsobit	škodu	nebo	
újmu	subjektu	údajů	nebo	komukoli	jinému,

(k)	být	informován	o	porušení	bezpečnosti	osobních	údajů,	 
které	pravděpodobně	povede	k	vysokému	riziku	pro	jeho	práva	
a	svobody,

(l)	podat	stížnost	u	příslušného	dozorového/statutárního	orgánu,

(m)	kterém	mám	za	omezených	okolností	obdržet	nebo	požádat	
o	předání	svých	osobních	údajů	třetí	straně	ve	strukturovaném,	
běžně	používaném	a	strojově	čitelném	formátu.
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Při	zavádění	významných	programů	systémových	nebo	
obchodních	změn,	které	zahrnují	zpracování	osobních	údajů,	
byste	se	měli	obrátit	na	Oddělení	pro	ochranu	osobních	údajů	
(Privacy	Office)	a	provést	DPIA	(a	projednat	svá	zjištění),	včetně:

(a)	používání	nových	technologií	(programů,	systémů	nebo	
procesů)	nebo	změny	technologií	(programů,	systémů	nebo	
procesů),

(b)	automatizovaného	zpracování	včetně	profilování	a	ADM,

(c)	rozsáhlého	zpracování	citlivých	údajů,

(d)	rozsáhlého	systematické	monitorování	veřejně	přístupného	
prostoru.

DPIA	musí	obsahovat:

(a)	popis	zpracování,	jeho	účelů	a	případných	oprávněných	
zájmů	správce	údajů,

(b)	posouzení	nezbytnosti	a	přiměřenosti	zpracování	ve	vztahu	 
k	jeho	účelu,

(c)	posouzení	rizika	pro	fyzické	osoby,

(d)	zavedená	opatření	ke	zmírnění	rizika	a	prokázání	jejich	
dodržování.

Musíte	dodržovat	postupy	společnosti	týkající	se	DPIA	a	Privacy	
by	Design.
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