INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Matěj Skalník, IČO 04108868, sídlem 285 41, Malešov 273 (dále jen“SKALNIK“) Imto jako správce
osobních údajů informuje subjekty údajů (dále též „Klient“) o zpracování osobních údajů.
2. KlienY se mohou s dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů obracet na SKALNIK
prostřednictvím e-mailu matej.skalnik@gmail.com
B) ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SKALNIK přijal opatření, aby zajisYl odpovídající zabezpečení osobních údajů.
Při zpracování osobních údajů Klientů se řídí zejména těmito zásadami:
a. SKALNIK provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinnosI, které jí ukládají právní předpisy.
b. SKALNIK v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum.
c. SKALNIK Klienty informuje stručně, výsYžně a bez nadbytečných informací (text musí být
stručný, výsYžný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace
pro Klienta pochopitelné.
d. SKALNIK dbá na to, aby Klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosY, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života klienta aby zajisYl integritu a důvěrnost osobních údajů.
e. Informace o zpracování osobních údajů poskytne SKALNIK Klientovi vždy před zahájením
smluvního vztahu či poskytnuI služby ze strany SKALNIK;

C) ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. SKALNIK zpracovává osobní údaje Klientů v tomto rozsahu:
a. idenYﬁkační údaje Klienta, zejména jméno, příjmení, adresa, telefonní spojení, email, u fyzické
osoby podnikající dále její obchodní ﬁrma, idenYﬁkační číslo,
b. kontaktní údaje Klienta, zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo
2. SKALNIK zpracovává osobní údajů Klientů pro tyto účely:
a. Realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinnosI vyplývajících pro SKALNIK ze smluvního vztahu s Klientem (např. objednání a doručení služeb…). SKALNIK zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu. PoskytnuI
těchto osobních údajů (jméno, příjmení, adresa atd.) je nevyhnutelné k tomu, abychom mohli se zákazníkem uzavřít smlouvu, a v případě, že nám osobní údaje neposkytne, poté vámi nemůžeme
smlouvu uzavřít.
b. Oprávněný zájem SKALNIK – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné pro řešení sporů
s Klientem a ochrana a domáhání se práv SKALNIK, správa a vymáhání pohledávek, a to v rozsahu
shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu. SKALNIK zpracovává osobní údaje pro tento účel

po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynuI promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinnosI
na základě daného smluvního vztahu.
c. Splnění povinnosI stanovených právními předpisy – zpracování osobních údajů je pro tento účel
nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis jedná se zejména o tyto předpisy: zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
SKALNIK zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem.
3. Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené výše, v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely
je Klient povinen své osobní údaje SKALNIK poskytnout; odmítnuI poskytnuI osobních údajů může
mít za následek neuzavření smlouvy či nemožnost poskytnout klientovi produkt, jakož i další následky
stanovené právními předpisy.

D) ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SKALNIK v rámci své činnosY získává osobní údaje přímo od Klienta při jednání o uzavření obchodu
nebo poskytnuI služby a při jejich následné realizaci.
E) ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SKALNIK zpracovává osobní údaje Klienta manuálními prostředky.
F) INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SKALNIK zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů Klientů.
SKALNIK zpracovává osobní údaje svých Klientů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních
údajů, které SKALNIK využívá při poskytování služeb a produktů (zejména účetní oblasY) nebo které
pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinnosI:
AMIT consult s.r.o.
Hluboká 4149, 760 01 Zlín
IČ: 26974801
Spisová značka: C 49214 vedená u Krajského soudu v Brně
G. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
1. Právo přístupu k osobním údajům - Klient je oprávněn požádat SKALNIK o přístup ke svým osobním
údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o
účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně
kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automaYzovaného zpracování v souvislosY s jeho využiIm pro rozhodování,
jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnuI, jejichž obsahem je zásah do
práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
2. Právo na opravu osobních údajů - Klient je oprávněn vznést námitku proY nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. SKALNIK je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o
žádosY subjektu údajů.

3. Práva v případě porušení povinnosI stanovených zákonem na ochranu osobních údajů - Klient je
oprávněn v případě porušení povinnosI SKALNIK týkajících se shromažďování nebo zpracovávání
těchto osobních údajů žádat SKALNIK, aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadosYučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je
SKALNIK povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů).
4. SKALNIK je povinna v souvislosY s výše uvedenými právy Klienta informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a
vysvětlení.
5. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
-

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
jinak zpracovány
odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje
žádný další právní důvod pro zpracování
vznesete námitky proY zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování
osobní údaje byly zpracovány proYprávně

6. Máte právo podat sIžnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Zpracováno ke dni 19.5. 2018

