
Politika ochrany osobních údajů 
I. 

Preambule 

Naše společnost, JJMC s.r.o., 

se sídlem Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, IČ 28435711, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského 

soudu v Praze pod spisovou značkou 141319 C,  

je na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 13. 5. 2019 akreditovanou osobou podle zákona 

č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. V souvislosti se službami, které v roli akreditované 

osoby nabízíme, jsme v pozici správce ve smyslu právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů1. 

Na základě smlouvy poskytuje pro nás služby spojené s provozem webových stránek a zkouškového 

prostředí společnost VIZUS.CZ s.r.o., IČ 27155315, která je zároveň zpracovatelem osobních údajů 

pro správce ve smyslu příslušné právní úpravy. Zpracovatelem osobních údajů jsou rovněž naši 

smluvní dodavatelé administrativních a účetních služeb: Soňa Berešová, IČ 86947338 a EIBD, s.r.o., IČ 

27176258. 

Nakládání s osobními údaji a jejich ochraně věnujeme velkou pozornost tak, abychom zajistili jejich 

bezpečnost a předešli neoprávněným zásahům do soukromí našich klientů.  

Při získávání, správě a ochraně osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou, vnitřními 

směrnicemi, které z ní vycházejí, a vědomím povinnosti splnit závazky plynoucí ze smluv uzavřených 

s našimi klienty.  

II. 

Charakteristika osobních údajů potřebných pro naši činnost 

Při jednání s našimi zákazníky získáváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění 

závazku ze smlouvy, kterou s nimi uzavíráme. Bez těchto údajů nemůže smlouvu uzavřít. Jde o údaje 

sloužící k jednoznačné identifikaci zákazníka: příjmení a jméno, datum narození, adresa trvalého 

pobytu a případná korespondenční adresa, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu či pasu). E-

mailová adresa je nezbytným údajem pro využívání služeb prostřednictvím našich webových stránek. 

Telefonní číslo není povinným údajem; pokud nám ho poskytnete, bude sloužit výhradně ke 

komunikaci o poskytnutých službách.     

Je-li zákazník podnikatelem, získáváme také jeho identifikační číslo (IČ), platební údaje a další údaje 

charakterizující jeho podnikatelskou činnost a údaje o kontaktní osobě a případně pracovnících. I 

těmto údajům věnujeme stejnou péči a pozornost jako osobním údajům našich zákazníků 

spotřebitelů. 

III. 

Nakládání s osobními údaji 

Osobní údaje využíváme ke splnění závazku ze smlouvy a pro plnění právních povinností, která se na 

nás vztahuje (např. identifikace uchazečů o získání odborné zkoušky). K takovému zpracování zákon 

nevyžaduje zvláštní souhlas zákazníka (subjektu údajů).  

 
1 Zejména obecné nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR) a zák. č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů. 



Osobní údaje využíváme též k nabízení našich služeb souvisejících s předmětem smluvního závazku. 

Zákazník má kdykoliv možnost písemně vyslovit nesouhlas (vznést námitku) se zpracováním svých 

osobních údajů pro tyto účely.  

Osobní údaje nejsou předmětem obchodování a neslouží ani k nabízení služeb a zboží, které 

nesouvisí s předmětem smluvního závazku mezi naší společností a zákazníkem. 

Osobní údaje, které získáme, jsme povinni poskytnout jiným subjektům v případech, kdy nám to 

ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. 

zpřístupnění orgánu dohledu – ČNB). 

Osobní údaje získáváme přímo od zákazníků, fyzických osob. Je-li objednatelem služby podnikající 

osoba, je možné, že nám poskytne osobní údaje fyzických osob, pro které službu objednává. I v tomto 

případě nám fyzická osoba vždy potvrdí souhlas s čerpáním dané služby. Osobní údaje získáváme též 

z veřejně dostupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. registr ČNB).  

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech. 

Po celou dobu jsou osobní údaje chráněny před neoprávněným zásahem, ztrátou, zničením či jejich 

zneužitím a všechny osoby, které s údaji přicházejí do styku, jsou vázány povinností mlčenlivosti. 

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze 

smlouvy, tj. po dobu existence možných vzájemných závazků, a dále po dobu, po kterou jsme povinni 

údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (např. archivace dokumentů týkajících se 

provádění odborných zkoušek a následného vzdělávání podle zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci 

pojištění a zajištění). 

IV. 

Práva subjektu údajů 

Práva subjektu údajů plynou z právní úpravy. Jde zejména o 

- právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, 

- právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů, 

- právo na výmaz (právo být zapomenut), jsou-li splněny zákonné důvody (např. protože 

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány), 

- právo na omezení zpracování, jsou-li splněny zákonné důvody (např. protože osobní údaje 

nejsou přesné), 

- právo vznést námitku proti zpracování (např. jsou-li osobní údaje používány pro účely 

přímého marketingu),     

- právo na přenositelnost údajů, které jsou automatizovány, k jinému správci. 

Uvedená práva můžete uplatnit písemně na adrese JJMC, s.r.o., Těšnov 5, Praha 1, 110 00.  

Máte rovněž právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem, stížností na Úřad pro ochranu osobních 

údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.  

 

V Praze 1.1.2021 


