Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR
Petr Skorčík, IČ: 866 30 351, se sídlem Novodvorská 375/23, 142 00, Praha 4 - Kamýk
(dále jako „správce“) si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní
údaje.
Tyto Zásady jsou účinné od 25. května 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU)
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
(„nařízení“ nebo „GDPR“).
Účel zpracování
1.

2.

Účelem zpracování splnění smluvních povinností správce v rámci jeho podnikání. Obecně
jsou osobní údaje zpracovány k těmto účelům:
a. plnění smlouvy;
b. plnění zákonných povinností správce;
c. právní ochrana správce.
Obvykle bude docházet ke zpracování pro všechny výše uvedené účely zpracování.
I.

Plnění smlouvy

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)
3.

Osobní údaje jsou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu. Jedná se zejména o tyto
kategorie:
a. identifikační údaje
b. kontaktní údaje
c. údaje o smluvním plnění
d. platební a fakturační údaje
Právní základ zpracování

4.

Právním základem je:
a. primárně plnění smluvní povinnosti dle smlouvy uzavřené s dodavatelem
b. plnění právní povinnosti – zpracování na základě zákona (např. zák. č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty)
c. oprávněný zájem správce – právní ochrana správce
Doba zpracování

5.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy. Některé
z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy,
zejména v oblasti daňové a účetní. Z důvodu naší právní ochrany osobní údaje
zpracováváme ještě v omezeném rozsahu (pouze uložení) po dobu 10 let od ukončení
smluvního vztahu.
Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

6.

K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze správce a případně jím pověřená osoba,
která má na starosti smluvní vztahy, fakturaci a účetnictví. Osobní údaje správce může
externím poradcům (účetní, daňoví, právní poradci) a má-li k tomu povinnost, také orgánům
veřejné moci (např. finanční úřad).

II.
7.

Plnění právních povinností a právní ochrana správce

Správce bude zpracovávat výše popsané osobní údaje také za účelem plnění svých
zákonných povinností (např. zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) a za účelem
své právní ochrany pro případ, že by musel osobní údaje předložit orgánu veřejné moci
jako důkaz v soudním, správním, kontrolním či jiném řízení. Za účelem právní ochrany
správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let.
Kontakt na správce

8.

Nemáme sice pověřence pro ochranu osobních údajů, nicméně se na nás můžete jako na
správce kdykoliv obrátit na emailu: info@autosklo-novodvorska.cz či písemně na adrese
našeho sídla (Novodvorská 375/23, 142 00, Praha 4 - Kamýk). Správce je oprávněn
požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám
k Vašim osobním údajům.
Vaše práva dle GDPR

9.

V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení
zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů,
přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních
údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.

10.

Více informací o právech dle GDPR je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro
ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

11.

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností
správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

