
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI  

LUMIUS, SPOL. S R.O. 

 

Společnost Lumius, spol. s r.o. je stabilní ryze českou společností s dlouholetou tradicí  
a významným obchodníkem na trhu s energiemi. Tato společnost od svého počátku dodržuje 
veškeré základní zásady a při své činnosti postupuje zcela v souladu s veškerými právními 
předpisy, které se na její činnost vztahují.  
 
Společnost Lumius, spol. s r.o. tímto dokumentem upravuje, v souladu s požadavky Nařízení 
EU č. 2016/679 (GDPR) a zákonem o zpracování os. údajů č. 110/2019 Sb., způsob sběru, 
zpracování a uchovávání osobních údajů zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších osob. 
 
Cílem tohoto dokumentu je stanovit jednotná pravidla pro zacházení s osobními údaji v 
organizaci Lumius, spol. s r.o. a definovat odpovědnosti za jednotlivé kroky a činnosti v tomto 
procesu. 
 

I. Základní pojmy ochrany osobních údajů 
 

Pojem / Zkratka  Definice 

Společnost Lumius, spol. s r.o. 

Lumius Lumius, spol. s r.o. 

Data Privacy Officer 

(„DPO“) = 
pověřenec pro ochranu osobních OÚ – osoba, která je odpovědná za 
řízení osobních OÚ.  

Garant OU = GOU 
Osoba odpovědná za řízení celého životního cyklu sběru, zpracování, 
uchování a skartaci osobních OÚ  
(právní zástupce – Pavla Vaculínová Tonnies) 

Nařízení (GDPR) 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 
platné od 25.5.2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních OÚ a o volném pohybu těchto OÚ (obecné 
nařízení o ochraně osobních OÚ) 

Osobní údaj = OÚ 

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo  
či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, 
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor 
nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, 
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické 
osoby. 

Citlivý údaj = CÚ 

citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém 
nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových 
organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 
trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu OÚ a genetický 



 

Pojem / Zkratka  Definice 

údaj subjektu OÚ; citlivým údajem je také biometrický údaj, který 
umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu OÚ.  

Genetický údaj 

citlivý údaj týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků 
fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či 
zdraví, a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené 
fyzické osoby 

Biometrický údaj 

citlivý údaj určující fyzický nebo fyziologický znak nebo znaky fyzické 
osoby, který umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci,  
například zobrazení obličeje, otisk prstu, oční sítnice, vlastnoruční podpis 
nebo daktyloskopické údaje 

Údaj o zdravotním stavu 
citlivý údaj týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, 
včetně OÚ o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím 
zdravotním stavu 

Subjekt OÚ 
každý člověk, jehož osobní údaje jsou zpracovávány (identifikovaná či 
identifikovatelná fyzická osoba) 

Správce OÚ 
každý subjekt, který shromažďuje OÚ, a který určuje účel a prostředky 
zpracování, provádí a odpovídá za zpracování; zpracováním může 
pověřit třetí osobu 

Zpracovatel  
fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 
subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce 

Zpracování osobních 
OÚ 

jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory 
osobních OÚ, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných 
postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, 
uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, 
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení 
či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. 

Porušení zabezpečení 
osobních OÚ 

porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu 
zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo 
zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných 
osobních OÚ. 

Souhlas subjektu OÚ 
jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, 
kterým subjekt OÚ dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své 
svolení ke zpracování svých OÚ 

Oprávněný zájem 

je vztah osoby k určitému jednání jiné osoby nebo stavu, který je pro 

tuto osobu žádoucí nebo výhodný, avšak na jeho dosažení 

nemá subjektivní právo, nicméně její snaha jednání nebo stavu 

dosáhnout je legitimní  

Příklady: 

• Přímý marketing nebo ochrana před podvodem 

• Přenos dat v rámci jedné skupiny (holdingu) – včetně 
zaměstnaneckých OÚ 



 

Pojem / Zkratka  Definice 

• Zpracování pro účely zajištění počítačové bezpečnosti nebo 
zamezení neoprávněným přístupům 

• Oznamování trestných činů 

Úřad (UOOU) 

Úřad pro ochranu osobních OÚ, se sídlem Pplk. Sochora 29,  

170 00 Praha 7, www.uoou.cz.  

Nejvyšší správní orgán, který dohlíží nad dodržováním Nařízení. 

Anonymní údaj 
takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném 

zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu OÚ. 

Pseudonymizovaný 
údaj 

takový údaj, který byl zpracován tak, že již nemohou být přiřazeny 

konkrétnímu subjektu OÚ bez použití dodatečných informací, pokud jsou 

tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně 

technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou 

přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě 

 
 

II. Základní informace před poskytnutím osobních údajů ke zpracování 
 
1.  Správce Vašich osobních údajů: 
 

Správcem osobních údajů je tato Společnost, s níž máte uzavřenou smlouvu nebo obdobný 

právní vztah, případně jednáte o uzavření smlouvy.  

Kontakt: Lumius, spol. s r.o., IČ 25911945, se sídlem Horní 700, 739 28 Sviadnov,  

tel: 800 33 11 67, email: gdpr@lumius.cz, odpovědná osoba: Mgr. Pavla Vaculínová Tonnies. 

 

2. Účel zpracování osobních údajů: 

Základním účelem zpracování osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy, jejíž smluvní 

stranou je zákazník, případně jednání o uzavření smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) 

GDPR. Zpracování z tohoto důvodu je zákonné, neboť je nezbytné k plnění smlouvy.  

Dále můžeme zpracovávat osobní údaje, a to v následujících případech: 

- udělení výslovného souhlasu: souhlas udělujete, abychom Vám mohli připravit 

personalizovanou nabídku našich produktů a služeb; 

- oprávněné zájmy správce (např. přímý marketing, vymáhání pohledávek, záznamy 

z kamerových systémů); 

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů; 

http://www.uoou.cz/
mailto:gdpr@lumius.cz


 

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce. 

 

3. Odvolání souhlasu: 

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě souhlasu, který je vždy dobrovolný a 

můžete se kdykoliv rozhodnout, zdali souhlas udělíte, ponecháte, či odvoláte. Odvolání 

souhlasu provede prostřednictvím kontaktních údajů uvedených dle čl. II odst. 1 těchto zásad. 

 

4. Způsob zpracování Vašich osobních údajů: 

Osobní údaje jsou zpracovávány především automatizovaně v našich informačních 

systémech, ale i manuálně. Vaše osobní údaje mohou být kromě naší Společnosti 

zpřístupněny zejména: 

- zpracovatelům, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů; 

- provozovatelům distribuční soustavy; 

- jiným správcům v souvislosti s plněním našich zákonných povinností. 

5. Vaše práva: 

Veškeré osobní údaje jsou naší Společností zpracovávány v souladu s právními předpisy. 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva: 

• Právo na přístup k osobním údajům: 

- tj. právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde 

je získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává; máte právo nás 

požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany 

zpracovávány; máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů. 

 

• Právo na opravu osobních údajů 

• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: 

- pokud k němu dochází na základě našeho oprávněného zájmu; nebudeme je nadále 

zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom ve 

zpracování pokračovali; taktéž můžete podat námitku proti zpracování pro účely 

přímého marketingu. 

• Právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud: 

- zpracování Vašich osobních údajů je podle Vás nepřesné, nebo dokonce protiprávní, 

ale nechcete provést výmaz takových osobních údajů; 

- některé Vámi vybrané osobní údaje by ve Vašem zájmu měly být zpracovávány i poté, 

co nejsou potřebné k účelu, pro který byly poskytnuty, a to v souvislosti s určením, 

výkonem nebo obhajobou Vašich práv; 



 

- jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem 

převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy. 

• Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: 

- kdykoliv, do budoucna, a to prostřednictvích uvedených kontaktů 

• Právo na přenositelnost osobních údajů: 

- v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené 
smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělil, máte právo na tzv. přenositelnost těchto 
údajů, které vám budou poskytnuty způsobem a v konkrétní podobě, na které se 
dohodneme;  

• Právo na výmaz osobních údajů neboli právo být zapomenut: 
- odvolal jste souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro 

zpracování; 
- Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo 

jinak zpracovány; 
- vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody 

pro další zpracování; 
- Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené 

zvláštním právním předpisem nebo právem Evropské unie; Vaše osobní údaje byly 
shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (podrobnosti a 
výjimky k výkonu tohoto práva stanovuje GDPR); 

- Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně. 

• Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
- v případě, že se domníváte, že došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. 

 


