INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ"

!

poskytnuté dle článku 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosK se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen „Nařízení“)

!

!

Ing. Stanislav Komínek, OSVČ jakožto správce osobních údajů, Zmto v souladu s článkem 12 odst. 1 Nařízení
poskytuje následující informace týkající se zpracování osobních údajů.

!

Správce osobních údajů

Ing. Stanislav Komínek - Atelier S – design studio
Sídlo: Mariánské nám. 1, 617 00 Brno – Komárov, IČO 15200230
Kontaktní údaje: kom@ateliers.cz, tel. +420 604 273 959

!

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze k následujícím účelům:
(1) plnění zákonných povinnosZ, které máme ve smyslu příslušných právních předpisů,
(2) plnění smlouvy, objednávky či zakázky odběratele, při spolupráci s dodavateli, partnery a spolupracovníky a
jejich zástupci,
(3) ochrany našeho majetku, předávání osobních údajů pro administraKvní účely, vymáhání právních povinnosZ
a ochrana práv,
(4) při markeKngu na propagaci našich produktů a služeb.

!

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů se rozumí důvod, s kterým Nařízení spojuje naše právo,
jakožto správce údajů, zpracovávat vaše osobní údaje. Zpracováváme vaše osobní údaje výhradně na základě
následujících důvodů, kterým je uzavřená smlouva nebo právní předpis, zpracování nezbytné pro plnění zakázek
a zadání odběratelů, dodavatelů, partnerů a spolupracovníků a jejich zástupců.
Na základě jiných právních základů zpracování nepředpokládáme, avšak vyloučit je zcela nemůžeme, nicméně
potvrzujeme, že pokud budeme provádět zpracování na základě jiných právních základů, budeme tak činit
výhradně v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy.
Osobní údaje, které zpracováváme, jsou částečně údaje, které nám poskytnete a jsou potřebné pro plnění
smlouvy, objednávky, zadání zakázky či právní povinnosK a bez poskytnuZ takových údajů by nebylo možné
příslušnou smlouvu, objednávku, zakázku s vámi uzavřít a požadované úkoly plnit.
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Čí údaje zpracováváme

Zpracovává osobní údaje následujících kategorií osob:
(1) zaměstnanců,
(2) zaměstnanců orgánů státní správy a samosprávy,
(3) odběratelů, dodavatelů, partnerů a spolupracovníků a jejich zástupců,
(4) jiných osob pouze na základě zvláštního souhlasu.
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Osobní údaje výše uvedených osob zpracováváme v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v rámci uzavření
smlouvy, objednání zakázky a spolupráce anebo z veřejně dostupných databází, neboť požadujeme toliko takové
údaje a v tak minimálním rozsahu, který nám umožní efekKvní plnění smluvních závazků a zákonných
povinnosZ.

Kategorie příjemců vašich osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány našimi pracovníky, a to vždy výhradně těmi, kteří příslušné osobní údaje
ke své činnosK nezbytně potřebují. Může se tak jednat o mé zaměstnance anebo o třeZ osoby, které využíváme
při výkonu naší činnosK.
Vaše osobní údaje poskytujeme několika kategoriím zpracovatelů, kteří pro nás vykonávají specializované

činnosK, kterými plníme zákonné a smluvní povinnosK. Těmito kategoriemi jsou účetní, právní zástupci, daňoví
poradci, architekK, projektanK, Kskaři, výrobci reklam, graﬁci, fotografové, programátoři a další dodavatelé a
subjekty, vždy však zpracovávající vaše osobní údaje za účelem splnění naší smluvní nebo zákonné povinnosK,
případně za účelem ochrany našich zájmů.
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Doba zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu tak, aby byl naplněn účel zpracování a současně
i zákonné a smluvní povinnosK, které máme. Osobní údaje zpracovávané v souvislosK se smlouvou, závazkem
či zakázkou nebo v souvislosK s plněním zákonné povinnosK zpracováváme po dobu existence smlouvy nebo
plnění zákonné povinnosK a dále po dobu, kterou právní předpis vyžaduje pro archivaci vašich osobních údajů, a
pokud se povinnost archivace na vaše osobní údaje nevztahuje, pak po dobu 3 let ode dne naplnění účelu
zpracovávání osobních údajů.
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Nařízení vám poskytuje důležitá práva ve vztahu k vašim osobním údajům

Nařízení stanovuje zásadní práva, kterými můžete ovlivnit zpracovávání vašich osobních údajů, vždy však
v mezích Nařízení. Jedním z těchto práv je i právo být informován o skutečnostech, právech a informacích, která
jsou uvedena v tomto dokumentu. Další zásadní práva, na která vás musíme upozornit, jsou následující:
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(1) právo na informace

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které o vás zpracováváme, a to včetně informace o účelu
zpracování, kategoriích osobních údajů, které zpracováváme, příjemcích těchto osobních údajů, plánované době
zpracování a o svých právech v souvislosK se zpracováním osobních údajů.
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(2) právo souhlas odvolat

Poskytl-li jste nám souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoliv odvolat. Můžete tak učinit
emailem na kontaktním emailu uvedeném výše anebo poštou na adresu našeho sídla.

!

(3) právo vznést námitku

Máte právo vznést kdykoli námitku proK zpracování vašich osobních údajů. Pokud je námitka oprávněná,
zpracování vašich osobních údajů neprodleně ukončíme.

!
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(4) právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesnosK vašich osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.

(5) právo na výmaz

Máte právo požadovat ukončení zpracování (výmaz) vašich osobních údajů a být zapomenut. Právo na ukončení
zpracování lze uplatnit pokud:
(1) již neexistuje účel,
(2) je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní důvod ke zpracování,
(3) vznesete námitku proK zpracování, která je důvodná,
(4) jsou osobní údaje zpracovány proKprávně,
(5) je vymazání nutné ke splnění právní povinnosK
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(6) právo na omezené zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Právo na omezení zpracování lze uplatnit pokud:
(1) jsou zpracovávané osobní údaje nepřesné, na dobu potřebnou k ověření přesnosK osobních údajů,
(2) je zpracování proKprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich
použiZ,
(3) už vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků, nebo
(4) jste vznesli námitku proK zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují
nad vašimi oprávněnými důvody.

(7) právo na přenositelnost údajů

Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo za účelem
plnění smlouvy. Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému uživateli, resp. právo na to,
aby tyto údaje byly předány přímo námi uživateli druhému (vámi vybranému), je-li to technicky proveditelné.

!

(8) právo podat sJžnost

Máte právo podat sZžnost na zpracování vašich osobních údajů námi u Úřadu na ochranu osobních údajů,
se sídlem Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, www.uoou.cz.
Další informace o vašich právech v souvislosK s ochranou vašich osobních údajů naleznete na webových
stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení přijatých
informací a osobních údajů. Přijali jsme technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť přijatých
informací a osobních údajů, v lisKnné podobě, zejména hesla, anKvirové programy, šifrování, uzamykatelné
a oddělené prostory. K přijatým informacím a osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
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Závěrečná ustanovení

Uzavřením smlouvy, odesláním objednávky či dohodnuZm zakázky a spolupráce potvrzujete, že jste seznámen/a
s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme
na našich internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou
adresu, kterou jste správci poskytl/a.

!
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V Brně dne 17.7.2017

!
Stanislav Komínek
Atelier S – design studio

