INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
1.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

spoločnosť/meno:
Jiří Trochta
IČO:
60234091
so sídlom/miestom podnikania: Nad Benediktem 3252, 434 01, Most
www:
www.trochta.cz
e-mail:
j.trochta@volny.cz
tel.:
+420 602 403 559
(ďalej tiež len ako „Prevádzkovateľ“)
2.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ osobné údaje spracováva najmä s cieľom uzatvorenia zmluvného vzťahu a právnym
základom je teda plnenie zmluvy, t. j. dodanie tovaru a poskytnutie služieb, a ďalej s cieľom marketingu
(údaje podľa čl. 3. písm. g)).
Okrem tohto môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje na plnenie právnych povinností,
najmä povinností v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy. Ďalej na určenie, výkon a obhajobu právnych
nárokov. Po ukončení poskytovania služieb môže Prevádzkovateľ uchovávať niektoré z osobných
údajov, ktorých spracovanie je nevyhnutné pre ochranu práv Prevádzkovateľa a prípadnú obhajobu
právnych nárokov vrátane vymáhania neuhradených platieb.
3.

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané v rozsahu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
4.

meno a priezvisko;
dátum narodenia;
bydlisko, sídlo či iná uvedená adresa;
identifikačné číslo;
e-mail;
telefónne číslo;
fotografie dodaného a inštalovaného tovaru.
OBDOBIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracovávané a uchovávané počas trvania zmluvného vzťahu a ďalej v čase, keď je
Prevádzkovateľ povinný osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
alebo v čase, na ktorý bol udelený súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu
spracovania, ktorému musí byť primerané, alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany
osobných údajov.

5.

INFORMÁCIE
INFORMÁCIE

O

PRÍPADNÝCH

PRÍJEMCOCH

A

ÚMYSLE

ODOVZDAŤ

Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje iba oprávneným zamestnancom Prevádzkovateľa
a jednotlivým sprostredkovateľom osobných údajov zmluvne dohodnutých Prevádzkovateľom, vždy
však iba v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania na základe
zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.
Prevádzkovateľ je v zákonom stanovených prípadoch povinný niektoré osobné údaje odovzdať na
základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom
verejnej moci.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii.
6.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo požadovať od Prevádzkovateľa informácie o rozsahu
údajov Prevádzkovateľom spracovávaných, vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať
aktualizovať alebo opraviť, a ďalej má právo požiadať o výmaz týchto osobných údajov. Ďalej je
dotknutá osoba oprávnená vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. V prípade pochybností
o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená
obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo dozorný orgán, a to Úrad na ochranu osobných údajov. Dotknutá
osoba vyhlasuje, že bola dostatočne oboznámená so svojimi právami týkajúcimi sa spracovania
osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Prevádzkovateľovi
poskytované dobrovoľne.

