Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme především osobní údaje, které jsou pro nás nutné pro navázání či udržování
obchodních vztahů.
Konkrétně se jedná o:
• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů
(např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a
údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo
telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
• popisné údaje (např. bankovní spojení),
• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (na základě konkrétního smluvního ujednání),
Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany
subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).
Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou námi zpracovávány a ani nepoužíváme osobní
údaje pro automatizované rozhodování, včetně profilování.

Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů.

Každý subjekt údajů má na základě platných zákonných úprav následující práva, která může kdykoli
uplatnit:
• Právo být informován o zpracování svých údajů – jde zejména o informace o účelu zpracování,
totožnosti naší společnosti, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, pokud dochází
k jejich předávání dalším osobám
• Právo na přístup k osobním údajům – na základě žádosti Vám poskytneme informace o Vašich
osobních údajích, které u nás máme
• Právo na opravu či doplnění – pokud budete požadovat úpravu těchto údajů, provedeme ji
• Právo na výmaz – údaje o Vás na Vaši žádost vymažeme, pokud to nebude v rozporu s jinými účely
pro něž údaje musíme držet i nadále
• Právo na omezení zpracování – můžete nám definovat omezení pro zpracování Vaši údajů, pokud to
nebude v rozporu s jinými účely zpracování
• Právo na přenositelnost údajů – Vaše údaje můžeme předat na základě Vašeho pokynu jiné osobě
• Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými
účinky, zahrnujíce i profilování – naše společnost Vaše údaje aktuálně nijak automaticky
nezpracovává ani neprovádí profilování
• Právo vznést námitku - kdykoli nebudete s něčím souhlasit, obraťte se na nás Máte právo kdykoliv
odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost k dozorovému úřadu

(Úřad pro ochranu osobních údajů adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web:
www.uoou.cz).

Jak osobní údaje získáváme?

• Údaje získáváme přímo od subjektu údajů (ten, koho se osobní údaje týkají, tedy Vás) a to v rámci
jednání o navázání obchodního či smluvního vztahu (údaje nám předáte na základě zájmu o naše
služby či produkty nebo za účelem vypracování smluvních dokumentů).
• Obdobným způsobem získáváme údaje i v rámci probíhajícího obchodního či smluvního vztahu
(komunikujeme spolu např. e-mailem, telefonem či dalšími kanály a předáváme si vizitky, smlouvy a
další dokumenty)
• Některé údaje získáváme z veřejně dostupných zdrojů (rejstříky, webové stránky, sociální sítě či
média) Proč zpracováváme osobní údaje? Hlavním důvodem zpracování Vašich osobních údajů v naší
společnosti je v rámci naší obchodní činnosti a plnění našich závazků vůči Vám, tj. za účelem sjednání
obchodního vztahu a následného plnění smluvních ujednání, typicky jde o naše dodávky produktů a
služeb. Osobní údaje jsou pro nás dále důležité i pro:
• nábor nových uchazečů o zaměstnání
• za účelem ochrany práv naší společnosti, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání
pohledávek)
• plnění dalších zákonných povinností Specifickou kategorii pak tvoří údaje, které zpracováváme na
základě Vámi uděleného souhlasu. Ty zpracováváme vždy jen za uvedeným účelem, který musí být
nedílnou součástí každého znění souhlasu.

Jakým způsobem osobní údaje chráníme?

Zpracování osobních údajů provádí výhradně naše společnost popř. pověřený zpracovatel na základě
smlouvy o zpracování osobních údajů. Naše společnost má se zpracovateli uzavřeny Smlouvy o
zpracování osobních údajů v oblasti personalistiky a mezd, účetnictví a zdravotní péče. Zaměstnanci a
spolupracující osoby obdrželi identifikaci těchto zpracovatelů v samostatném dokumentu „Souhlas se
zpracováním osobních údajů a informace o účelu zpracování osobních údajů“. Naše společnost je
vázán povinností mlčenlivosti a povinností využít osobní údaje v souladu s účely, za kterými nám byly
osobní údaje zpřístupněny. Zpracování je prováděno v provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými
pověřenými zaměstnanci naše společnost, příp. zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím
výpočetní techniky i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech
bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala naše
společnost opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě,
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních
údajů. Naše společnost provádí pravidelné školení zaměstnanců na problematiku GDPR.

