
Prohlášení Charity Opava o plnění podmínek dle GDPR při skartaci dokumentů  
 
 
Vážení zájemci o skartaci dokumentů, obchodní partneři, 
 
v Charitě Opava jsme si vědomi své povinnosti dodržovat všechny platné právní předpisy na 
ochranu osobních údajů a také se plně zavazuje k ochraně osobních údajů, se kterými přichází do 
kontaktu v rámci poskytování služeb skartace dokumentů, obsahující osobní údaje obecné či 
zvláštní kategorie.  
 
Zároveň chápeme, že předáním dokumentů ke skartaci chcete mít jistotu, že subjekt, který 
skartaci provádí, poskytuje tuto službu v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, 
včetně Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. 
dubna 2016 (dále je „GDPR“) 
 
 
Charita Opava tímto prohlašuje, že při skartaci dokumentů: 

- nezapojuje žádného dalšího zpracovatele, a pokud by tak učinila, stane se tak pouze na 
základě předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce 
 

- má nastaveny postupy a pravidla, aby nedošlo při skartaci dokumentů k neoprávněnému 
čtení, kopírování, přenosu dokumentů obsahující osobní údaje 

 
- dokumenty nezpracovává pro jiné účely, než je samotná skartaci a při této skartaci 

postupuje na základě doložených pokynů Správce  
 

- skartaci provádí pouze oprávněné osoby, tj. zaměstnanci Charity Opava 
 

- má zajištěno, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které se dostanou do styku s dokumenty, 
určené ke skartaci a obsahující osobní údaje jsou povinni zachovávat mlčenlivost  

 
- má při poskytování služby skartaci dokumentů zavedena a dodržuje taková vhodná 

technická, personální či jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k dokumentům jako i k jinému zneužití osobních údajů a tato opatření 
podle potřeby průběžně reviduje a aktualizuje.   

 
- Poskytuje správci, který poskytl dokumentaci ke skartaci součinnost, aby mohl splnit 

v rámci skartace dokumentů povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů, a 
vydává potvrzení, prokazující řádnou skartaci dokumentů.  

 
- V případě zjištění porušení zabezpečení osobních údajů správci poskytne správci součinnost 

při řešení tohoto porušení. V případě nahlášení porušení Úřadu pro ochranu osobních údajů 
spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu 

 
 
 
 
 
Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla  
dne 25. 5. 2018. 


