
VZOR: Interní směrnice se zacházením s osobními údaji 
 

 

Jméno a příjemní se sídlem Kadeřnické náměstí 1.88, Černomodrá, IČ XXXX 

 

ZACHÁZENÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI A OCHRANA DAT KLIENTŮ 

 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 

 

25.5.2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 

 

25.5.2018 

 

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES vydávám jako fyzická osoba podnikající tuto směrnici. 

 

Forma získávání osobních údajů 

Osobní údaje klientů jsou získávány během osobního setkání, telefonickým hovorem nebo 

pomocí SMS zpráv nebo chatovacími aplikacemi. (vypište jaké: messenger, whatsapp apod + další způsoby 

jak údaje svých klientů získáváte). Zpracovávány jsou tyto údaje: Jméno a příjmení, telefonní číslo, 

email (+ další, vyhněte se citlivým údajům, jako jsou například alergie!!!) 

 

Způsob zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou evidovány v papírovém diáři, v mobilním telefonu, tabletu, notebooku nebo 

počítači zápisem, úpravou nebo smazáním. Nejsou vytvářeny žádné kopie ani další nosiče, na 

kterých by byly osobní údaje duplikovány. (V případě, že provádíte zálohu osobních údajů, třeba na DVDčko, 

cloud, nebo někde jinde, uveďte, kde všude se osobní údaje zálohují a jak jsou tyto kopie chráněné) 
 

Ochrana dat 

Diář není necháván bez dozoru správce nebo zpracovatele („oprávněné osoby“) osobních údajů. 

V případě nepřítomnosti oprávněné osoby je uzamknut ve skříňce (nebo v trezoru apod.). Nahlížení 

do diáře neoprávněnou osobou je zakázáno. 

 

Elektronická zařízení jsou chráněna heslem, které zahrnuje jak velké, tak malé znaky a jeden 

specifický symbol, (nebo jiný popis, jak je zařízení chráněno, otisk prstu, atd.). Software zařízení je pravidelně 

aktualizován dostupnými a oficiálními bezpečnostními updaty. Elektronická zařízení nejsou 

používána rizikovým způsobem. Je maximálně dbán zřetel na to, aby software nebyl napaden 

škodlivým kódem, který by mohl vést ke zcizení osobních údajů.  

 

Další zpracovatelé osobních údajů 

- Účetní, Dana Krátkovlasá, se sídlem Na Rozvaze 12, Ostrava, pro účel vedení daňové 

evidence (pokud účetní dáváte pouze paragony bez jména a kontaktu zákazníka, nemusí zde být uvedena) 

- Praktikant, Jakub Holobrádek, učeň  Vysoké školy kadeřnické, Brno, pro účel rezervace 

termínů 

 
Samozřejmě zde nemůže být uvedena uklízečka Máňa, která je zvědavá kolik dala její sousedka Božena za melír. Pouze 
oprávněné osoby. 

 

Jak probíhá archivace nebo skartace dat 

Osobní údaje jsou archivovány v uzamknutých prostorách v uzamknuté skříňce (šuplíku, 

trezoru..apod.). Skartace osobních údajů je prováděna za pomoci skartovacího stroje (roztrhání, 

spálení…) tak, aby byla zajištěna jejich nečitelnost a nereprodukovatelnost. 

 

Místo, datum 

(běžné razítko), podpis 


