ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
A. ÚVOD
25. května 2018 vstoupilo v platnost nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů neboli GDPR
(General Data Protection Regulation). Jedná se o pozitivní krok týkající se větší kontroly toho, jak jsou
Vaše údaje používány. Toto nařízení se dotýká každé společnosti a instituce, která působí
na evropském trhu a shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje.
B. SPRÁVCE ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je společnost STRONGO, s.r.o., U Dvora 213, 687 51 Nivnice.
C. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při zpracování údajů respektujeme Vaše práva a dodržujeme zejména následující zásady:
1) údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem,
2) omezujeme se na nezbytné minimum údajů postačující pro naplnění účelů,
3) údaje chráníme veškerými rozumnými bezpečnostními a organizačními opatřeními, a to
zejména před neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením,
4) zpracováváme pouze přesné a aktuální údaje, nepřesné údaje opravujeme a nadbytečné
údaje mažeme,
5) údaje uchováváme pouze po dobu přiměřenou k naplnění účelu zpracování údajů a po dobu
určující zákon.
Na základě tohoto nařízení bychom Vás rádi informovali, že v našem informačním systému evidujeme
tyto údaje o Vaší společnosti/Vaší osobě:
1)
2)
3)
4)
5)

název společnosti/jméno, příjmení, titul,
adresa (sídlo, fakturační adresa, dodací adresa),
IČO, DIČ,
e-mail,
telefonní spojení.

D. ÚDAJE EVIDUJEME ZA TÍMTO ÚČELEM
1) při uzavírání objednávek, nabídek, kalkulací, smluv,
2) pro úkony související s účetnictvím (např. vystavování faktur atd.),
3) pro marketingové účely.

E. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍM ÚDAJŮ
1) Uchovávání a výmaz údajů
Údaje jsou zpracovávány pouze za účelem splnění zákonných požadavků a obchodní spolupráce
a v žádném případě nebudou předány třetím osobám bez Vašeho souhlasu, vyjma institucí k tomu
určených.
2) Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích
Pokud dojde v průběhu trvání spolupráce se společností STRONGO, s.r.o. k jakékoliv změně
ve Vašich osobních údajích, jako například změna jména, změna sídla či bydliště nebo e-mailové
adresy či telefonního čísla, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými
údaji, prosím, dejte nám o tom co nejdříve vědět.
3) Přenositelnost údajů
Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom Vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě
podle Vaší specifikace.
4) Výmaz osobních údajů
Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a Vaše osobní údaje budou smazány.

Nivnice, 1. května 2019

