PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1.
Správce a zpracovatel osobních údajů
Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost:
Atyp 33 Gota, spol. s r.o.,(dále jen ,,správce“);
Na Dolíku 14/2a, 18400, Praha 8 – Dolní Chabry; Ič: 47548495, DIČ: CZ47548495
Tímto v souladu s čl. 12 GDPR spráce informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o
Vašich právech.
Zásady zpracování osobních údajů: Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme
standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme následující zásady: osobní údaje
zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a
způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná. Osobní data našich klientů a zaměstnanců
sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám, s výjimkou těch, které se
přímo podílí na procesech uvnitř společnosti za účelem jejich nutného zpracování.
Spolupracující osoby (zaměstnanci, subdodavatelé) jsou nuceni přihlásit se k zásadám
zpracování osobních dat správce.
2.
Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl v
souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, tedy z důvodu
oprávněného zájmu. Správce osobní údaje zpracovává v souladu s platnými právními
předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
3.
-

4.

Jaké údaje budou zpracovány
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
datum narození, rodné číslo, číslo OP, kopie OP,
e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IP adresa,
IP adresy a jiné provozní a lokalizační údaje vyplývající z provozu služeb sbírané a
uchovávané z důvodu zákonné povinnosti nebo z důvodu nutnosti zachovaní kvaltity
poskytovaných služeb.
K jakým účelům budou zpracovány a uchovány osobní údaje, kterými

-

jsou:
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,

-

bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,

-

datum narození, rodné číslo, číslo OP

-

e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IP adresa,

-

IP adresy a jiné provozní a lokalizační údaje vyplývající z provozu služeb sbírané a
uchovávané z důvodu zákonné povinnosti nebo z důvodu nutnosti zachovaní kvaltity
poskytovaných služeb

Tyto bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
- pro vytváření smluv a předávacích protokolů a oznámení správce.
-

účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

-

jednání o smluvním vztahu

-

plnění smlouvy

-

ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání
pohledávek správce)

-

archivnictví vedené na základě zákona

-

plnění zákonných povinností ze strany správce

-

Kategorie příjemců osobních údajů:
o státní správa v případech zákonné povinnosti stanovené příslušnými právními
předpisy
o zpracovatel pověřený správcem
o zaměstnanci
o společní správci

5.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, v souladu se lhůtami
uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných
právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak
ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
6.
Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
Osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v
písemné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních
údajů.
Za tímto účelem přijal správce technická a organizační opatření vedoucí k zajištění
ochrany osobních údajů, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním údajům nebo k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému
zneužití osobních údajů.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo
subjektů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů
týkajících se ochrany osobních údajů.
7.

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, na jejich opravu
nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.
Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6
odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám
zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na
správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu
odvolat odesláním e-mailu na adresu wirenet@centrum.cz , nebo do datové schránky
y9hznqp.
Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních
údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících
se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

