INFORMACE – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážíme si Vaši důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete a proto již nyní postupujeme při
zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/200Sb. O ochraně osobních údajů, ale
nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o
ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25. 5. 2018
KOVOSATEK CZ, s.r.o.
IČ 28564600, DIČ CZ28564600
Sídlo: Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5
Provozovna: Opavská 155, 747 75 Velké Heraltice

Prohlášení k ochraně osobních dat ve smyslu obecného nařízení 2016/679/EU General Data
Protection Regulation – GDPR
-

Správcem osobních údajů je firma KOVOSATEK CZ, s.r.o.

-

Osobní data a jejich sběr v souvislosti s realizací zakázek nevyžaduje souhlas se zpracováním
osobních dat.
Naše společnost zpracovává pouze osobní data, která nám sami poskytnete při osobním
kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem. V konkrétních případech může jít zejména o
poskytnutí údajů v souvislosti s přijetím objednávky a také k možnosti informovat Vás o stavu
zakázky a možnosti její vyzvednutí a fakturací.
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít
váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.
Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, bez poskytnutí údajů bychom nebyli schopni
poskytnout službu, dodat produkt a vést i s tím související komunikaci s vámi. Povinně nám
údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.
Nepoužíváme on-line služby třetích osob k uložení, nebo jinému zpracování osobních údajů
Veškerá uložiště a zařízení jsou zajištěna heslem.
Každý pracovník má své heslo
IT technika je vybavena antivirovým a anti-malware softwarem.

-

-

-

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:
Pro výše uvedené účely zpracováváme údaje fyzických osob a podnikajících fyzických osob
v nezbytně nutném rozsahu:
Jméno, příjmení
Sídlo – adresa
E-mail, případně tel. číslo
Tyto údaje, které jste nám již dříve sdělili, jsou doplněny pro účely fakturace o údaj IČ/DIČ.
Dále údaje o právnické osobě/instituci (nespadá do kategorie os. Údajů dle GDPR).
Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

-

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení
smluvního vztahu pak některé údaje uchováváme pro účely plnění právních povinností
vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a
archivnictví.

-

Pokud bychom potřebovali ke zpracování osobních údajů váš souhlas, budeme vás
informovat a žádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas můžete
kdykoliv odvolat.

-

Zpracováním osobních údajů jsme nepověřili žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro
plnění povinností ve smyslu Nařízení. Rovněž nemáme v úmyslu předat osobní údaje klientů
jiným třetím osobám.

Právo na přístup k osobním údajům
-

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup
k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů
-

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se
vás týkají.

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
-

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez
zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17,
včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede)

Právo na omezení zpracování
-

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezili zpracování
vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů
-

Za podmínek stanovených v čl.20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je
jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému
správci.

Právo vznést námitku
-

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo
vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud
náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je

oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení
dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
-

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů,
máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás
kontaktovat na e-mailu info@kovosatek.cz nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu
uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu.

Toto znění je účinné od 25. 5. 2018

Na další úspěšnou spolupráci se těší Petr Satek – jednatel firmy KOVOSATEK CZ, s.r.o.-

