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Bezpečnost a ochrana osobních údajů portálu 

www.PracovniUraz.cz 
Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 

Prohlášení provozovatele portálu www.pracovniuraz.cz 

Společnost CRDR s.r.o. poskytovatel služeb bezpečnosti práce a požární ochrany a také jako provozovatel 
internetového portálu www.pracovniuraz.cz (dále jen „portál“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje a citlivé jsou 
považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů. 

Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které umožňují nebo usnadňují identifikaci uživatele.  

Pojem „citlivé údaje“ zahrnuje všechny údaje, které může uživatel zaznamenat v rámci formuláře záznamu 
o úrazu vč. hlášení změn, nebo je vložit do svého osobního účtu v rámci Evidence pracovních úrazů. 

Použití osobních údajů 

Jestliže nám v rámci využití služeb portálu www.pracovniuraz.cz sdělíte své osobní nebo jiné citlivé údaje, 

můžete si být jisti, že je použijeme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů pouze pro zajištění 

a udržování kontaktu mezi vaší osobou a naší společností CRDR s.r.o. 

Použití dat k určitému účelu 

Obecně budeme používat osobní i citlivé údaje, které nám dobrovolně poskytnete (například při registraci, při 

vyplnění formulářů, při ukládání vašich souborů a informací v rámci vašeho osobního uživatelského konta či při 

elektronické komunikaci), pouze pro využití ke konkrétnímu účelu portálu, abychom mohli splnit naše závazky 

související s poskytováním uvedených služeb.  

 

V rámci stávajícího vztahu se zákazníkem je také možné  

• shromažďovat, ukládat, zpracovávat a předávat osobní údaje pouze v rámci společnosti CRDR s.r.o.,  

• předávat osobní údaje třetím stranám (subdodavatelům společnosti CRDR s.r.o.) jako součást 

poskytování služeb (služba nebo její poskytnutí),  

• používat osobní údaje, které nám předáte, pro naše potřeby nebo pro potřeby třetích stran naším jménem 

jako součást výše uvedených činností (zejména marketing a průzkumy veřejného mínění).  

• V každém případě budeme akceptovat vaše osobní prohlášení záměru, pokud si nepřejete nám 

poskytnout osobní údaje za účelem udržování vztahu se zákazníky.  

 

Společnost CRDR s.r.o. vaše osobní údaje neprodá žádné třetí straně ani je nepoužije jiným způsobem 

s výjimkou společností přidružených společností a partnerů za účelem poskytování služeb portálu.  

 

Veškeré shromážděné či uložené osobní údaje nebo osobní údaje poskytnuté společností CRDR s.r.o. budou 

použity výhradně k účelům, které jsou veřejně oznámeny na portálu. Výjimky z tohoto pravidla zahrnují případy, 

kdy shromažďování, ukládání a zpracování probíhá za účelem: 

• ochrany právních nároků,  

• ochrany před soudními spory,  

• přípravy, vyjednávání a uskutečnění obchodních transakcí,  

• zpracování nařízení úřadu nebo soudu nebo vlivem legislativních opatření,  

• nebo v případě, že je účel přímo spojen s přiřazeným účelem, který vám byl dříve oznámen.  
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Společnost CRDR s.r.o. bude vaše osobní a citlivé údaje ukládat po dobu 

• která může být vyžadována za účelem splnění závazků a poskytnutí služeb v rámci portálu, 

• která může být vyžadována za účelem dodržení zákonných období archivace,  

• kdy je váš osobní uživatelský účet na portálu aktivní a nepožádali jste o jeho odstranění. 

 

Zabezpečení údajů 

Naším cílem je chránit kvalitu a integritu vašich osobních a citlivých údajů. Přijali jsme proto odpovídající 

technická a organizační opatření v rámci portálu, zejména pak pro dostatečné zabezpečení dat v rámci osobních 

uživatelských kont. Servery, na kterých jsou data uložena, jsou násobně zálohovány a trvale spravovány. 

Používané technologie 

Společnost CRDR s.r.o. provádí technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní a citlivé 

údaje před náhodnými a nezákonnými změnami, odstraněním, ztrátou a také před neoprávněným přístupem nebo 

zveřejněním. 

 

Kromě shromažďování dat v rámci osobních uživatelských kont shromažďujeme informace o návštěvnících 

našich internetových stránek za účelem dalšího zlepšování našich služeb. Díky tomu dokáže společnost 

CRDR s.r.o. lépe splňovat požadavky zákazníků. Tuto činnost provádíme zcela anonymním způsobem, aby byla 

znemožněna jakákoliv identifikace jednotlivců.  

 

Google Analytics (služba pro analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“), nezávislé společnosti provádějící 

měření dat o návštěvnících internetových stránek a jejich analýzu), používá soubory cookie a programy, které 

jsou součástí webů, a naším jménem shromažďuje neosobní údaje, které se týkají návštěvníků našich webů. 

Soubory cookie i vložené programy nám poskytují pouze neosobní statistické informace o návštěvách na našich 

webech, o době trvání zobrazení jednotlivých stránek, o cestách, kterými uživatelé weby procházeli, údaje 

o nastavení obrazovky návštěvníků a jiné obecné údaje. Společnost CRDR s.r.o. používá tento typ informací, 

které mají zejména statistickou povahu, k vylepšení služeb poskytovaných zákazníkům. 

 

Informace o používání webu (včetně IP adresy) generované společností Google pomocí souborů cookie budou 

přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto 

informace k hodnocení používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webech pro provozovatele 

webových stránek a poskytování jiných služeb vztahujících se k činnosti na webech a používání internetu. 

Právní ujednání  

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů začne platit v okamžiku publikování na portálu. Všechny 

předchozí publikované verze jsou v okamžiku publikování neplatné. 

 

Technické možnosti internetu se neustále vyvíjejí. Všechny změny naší strategie zabezpečení a ochrany 

osobních i citlivých údajů budou včas zveřejňovány na této stránce. Pokud máte k těmto vysvětlujícím 

poznámkám dotazy či návrhy, obraťte se na nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře na portálu. 

 

 

 


