Základní zásady zpracování osobních údajů
Obchodní společnost Vazník s.r.o., IČ 25165038, se sídlem Vráto 82, 370 01
Vráto, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č.
7236 (dále jen „poskytovatel“), poskytuje výrobu dřevěných vazníkových
konstrukcí a následnou její montáž a dále poradenskou službu projektantům. Pro
svou činnost používáme osobní komunikaci i emailovou komunikaci. Klientům
provádíme nabídky, konzultace, přijímáme objednávky a po dokončení díla
fakturujeme.
V rámci svojí činnosti poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů služeb
naší firmy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
V rámci poskytování služby poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje
uživatelů služby:
•
•
•
•
•

jméno a příjmení
identifikační údaje firmy (např. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
e-mailová adresa
telefonní číslo
odpovědi ze vzájemné emailové komunikace

Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a
plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného
uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování
umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení.
Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování služby a dále po dobu
deseti let, případně v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními
předpisy.
Osobní údaje zpracovává poskytovatel jakožto správce. Osobní údaje však pro
něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
•

Ing. Kateřina Homolková, daňový poradce ev.č. 1781, Plavská 17, 370 01
České Budějovice, poskytující služby v oblasti vedení účetnictví;

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S
NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(GDPR)

Právo požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává.
Právo vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat
nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování.
Právo požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů.
Právo na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních
údajů.
Právo v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu
správce –dle čl. 6 odst. 1. písm. f) nařízení – máte právo vznést námitku proti
zpracování.
Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou
soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle nařízení byla porušena v
důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s nařízením.
Webové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/
Osoba odpovědná za nakládání s osobními údaji ve společnosti:
•
•
•

Jméno: Martina Matějková
E-mail: matejkova@vaznikcb.cz
Telefon: +420 606 837 428

