
 
 
 

                                         STRUČNÉ INFORMACE                                        

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
PRO ÚČELY KONÁNÍ VALNÉ HROMADY 16. 4. 2020 

 
Vážení akcionáři,  
 
s ohledem na aktuálně účinnou legislativu (konkrétně nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 známé pod zkratkou GDPR) bychom Vám rádi v 
tomto dokumentu shrnuli zásady zpracování osobních údajů pro účely konání valné hromady společnosti O2 Czech Republic a.s. dne 16. 4. 2020 a výplaty 
dividendy a části emisního ážia. Nijak se neliší od valných hromad v uplynulých letech, nicméně považujeme za vhodné je zde transparentně shrnout pro Vaši 
informaci.  
 
Konání valné hromady vyplývá ze zákona, zpracování osobních údajů je proto pro její realizaci naprosto nevyhnutelné. Zpracování osobních údajů 
není tedy vázáno na individuální souhlasy akcionářů, případně jejich zástupců. Zpracování osobních údajů nelze z logiky věci odmítnout ani odvolat ani nelze 
předčasně žádat o vymazání osobních údajů, protože by tím byl popřen samotný smysl a účel konání valné hromady a vedení záznamů o jejím konání.  
 
Společnost O2 Czech Republic a.s. („společnost O2“), jak z důvodu ochrany vlastních zájmů, tak z důvodu ochrany zájmů jednotlivých akcionářů musí mít 
přehled, kdo byl akcionářem v rozhodný den, kolik držel akcií, kdo z těchto akcionářů se valné hromady zúčastnil, jaké přednesl dotazy, protinávrhy nebo 
protesty. Samozřejmě také musí vědět a být schopna doložit v případě sporu, jak každý jednotlivý akcionář hlasoval, byť se některé z těchto údajů samozřejmě 
nezveřejňují či nezobrazují (například detaily hlasování). 
 
Pojďme si tedy nyní krok za krokem shrnout jaké údaje společnost O2 zpracovává v jednotlivých fázích přípravy a konání valné hromady. Ve zbytku odkazujeme 
na pozvánku na valnou hromadu, jednací řád valné hromady a stanovy společnosti O2: 
 

I. [Výpisy z CDCP pro rozesílku pozvánek a k rozhodnému dni] Společnost O2 požádala Centrální depozitář cenných papírů („CDCP“) o výpis akcionářů 
ke dni 9. 3. 2020, aby mohla rozeslat pozvánky na valnou hromadu. Aby společnost O2 zajistila v souladu se zákonem a stanovami, že se valné hromady 
účastní oprávnění akcionáři, vyžádá si další výpis od CDCP k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě (9. 4. 2020). Výpis akcionářů, který spravuje 
CDCP ze zákona, obsahuje u každého akcionáře těchto 25 kategorií údajů: 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

MAUC.IDMA RČ/IČ Titul Příjmení Jméno Ulice Město PSČ Stát 
Počet 
akcií Podíl Titul 

Příjmení - 
doručovací 

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.  

Jméno - 
doručovací 

Ulice - 
doručovací 

Město - 
doručovací 

PSČ - 
doručovací 

Stát - 
doručovací 

správce 
RČ/IČ 

správce 
Příjmení 

správce 
Jméno 

správce 
Ulice 

správce 
Město 

správce 
PSČ 

správce 
Stát  

Pozn. „Správcem“ v tomto přehledu je myšlena osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce. 
 

Akcionář má rovněž právo požádat CDCP o informace, které o něm vede.  
 

II. [Ověření totožnosti při registraci] Při příchodu na registrační stanoviště společnost O2 ověřuje totožnost akcionářů nebo jejich zástupců podle 
identifikačního dokladu, jímž se akcionář nebo jeho zástupce prokázal při registraci. Zároveň akcionáři přidělí unikátní identifikační číslo, pod nímž akcionář 
hlasuje a při splnění zákonných podmínek může pokládat dotazy, návrhy nebo protesty. Toto identifikační číslo je v seznamu přítomných připojeno k 
identifikačním údajům u akcionáře. Akcionář nebo jeho zástupce se při registraci podepíše svým vlastnoručním podpisem. Akcionář nebo jeho zástupce 
samozřejmě může vedle tohoto identifikačního čísla na valné hromadě vystupovat i pod svým jménem a příjmením nebo obchodní firmou. 

 
III. [Záznam pro účely zápisu a kontroly průběhu] Pro účely kontroly, zda dotazy, návrhy nebo protesty uplatnila oprávněná osoba, i pro účely zajištění 

bezpečnosti všech přítomných, pro účely vyhotovení zápisu z valné hromady a jeho kontroly je o průběhu valné hromady pořizován zvukový záznam. Ten 
je pořizován pouze v sálu pouze tak, aby zaznamenával oficiální dění na valné hromadě. Akcionáři nebo jejich zástupci mají právo požádat o kopii zápisu 
z valné hromady v souladu s čl. 13 odst. 5 stanov, a to na své náklady.  

 
IV. [Písemné a ústní dotazy] Společnost O2 zpracovává úplné znění písemných i ústních dotazů, které akcionáři nebo jejich zástupci na valné hromadě 

vznesli, a to včetně osobních údajů, pokud jsou v písemných nebo ústních dotazech uvedeny. 
 

V. [Zabezpečení] Společnost O2 všechny výše uvedené údaje uchovává a bude uchovávat tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň jejich zabezpečení. 
K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci společnosti O2, kteří se přímo podílejí na organizaci valné hromady, a dále společnost ADMINISTER, 
spol. s.r.o., IČ 47551054, která zajišťuje činnosti spojené s obesíláním akcionářů, registrací akcionářů a sčítáním hlasů na valné hromadě. Zpracovatelem 
osobních údajů pro účely zajištění výplaty dividendy a části emisního ážia je Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782. Společnost O2 má s těmito dodavateli 
uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, kde jsou pokryty veškeré procesy a bezpečnostní rizika plynoucí ze zpracování osobních údajů.  

 
VI. [Doba zpracování] Společnost O2 všechny výše uvedené údaje zpracovává i po skončení valné hromady na základě oprávněného zájmu, a to po dobu, 

kdy by mohla jakákoli třetí osoba zpochybnit platnost valné hromady anebo uplatňovat náhradu škody nebo jiné nároky vůči společnosti O2 anebo by 
mohl na základě konání valné hromady jakýkoli orgán státní správy z titulu zvláštní právní úpravy zahájit správní nebo trestní řízení proti společnosti O2. 

 
VII. [Opravy prostřednictvím CDCP] S ohledem na to, že společnost O2 přebírá údaje z CDCP (výpis nahrazuje seznam akcionářů podle čl. 4 odst. 4 stanov) 

a společnost O2 nemá právo ani možnost jakkoli do těchto údajů o své vůli zasahovat, je třeba veškeré námitky týkající se práva k přístupu k těmto 
údajům, námitky týkající se nepřesnosti takových údajů, žádosti o opravu nebo případně o výmaz údajů, omezení zpracování, nebo o přenositelnost 
směřovat přímo na CDCP, a to na adresu Rybná 14, Praha 1, https://www.cdcp.cz/index.php/cz/o-nas/kontakty (viz čl. 13 a následující nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – plné znění tohoto nařízení je 
k dispozici v informačním středisku na valné hromadě). U společnosti O2 lze podat žádost o přístup, opravu, výmaz, přenositelnost, omezení zpracování 
a podat námitky proti zpracování osobních údajů založeném na oprávněném zájmu. Žádosti či námitky adresované společnosti O2 se mohou týkat jen 
těch údajů, které nejsou převzaty z CDCP nebo které byly získány až v průběhu valné hromady nebo zajišťování výplaty. K žádnému automatizovanému 
zpracování, včetně profilování, v souvislosti s konáním valné hromady ani zajištění výplaty nedochází.  

 
VIII. [Úřad na ochranu osobních údajů a pověřenec] Společnost O2 má v souladu s čl. 38 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat 
v případech definovaných tímto nařízením na adrese: O2 Czech Republic a.s., pověřenec pro ochranu osobních údajů, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 
Praha 4 – Michle. Subjekt údajů má samozřejmě vždy právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).          ◼ 

 

https://www.cdcp.cz/index.php/cz/o-nas/kontakty
https://www.cdcp.cz/index.php/cz/o-nas/kontakty
http://www.uoou.cz/
https://thenounproject.com/term/information/227850
https://thenounproject.com/term/safety/1704195

