Informace o zpracování osobních údajů v dodavatelskoodběratelských vztazích

Tímto si Vás dovolujeme informovat o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů,
zpracovávaných naší společností FABIO PRODUKT spol. s r.o., a to v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů.
Správce osobních údajů
FABIO PRODUKT spol. s r.o.
Holín 92, 506 01
IČO: 25252933
DIČ: CZ25252933
(dále jen „Správce“)

Účel a způsob zpracování
Osobní údaje zpracováváme pro účely obchodního styku, a to v rozsahu nezbytném pro tento
styk, tj. zejména: jméno, příjmení, titul, adresa, název firmy, IČ, DIČ, email, telefonní číslo
Bez souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, za
účelem jednání o smlouvě a za účelem plnění smlouvy. Také v případě, kdy je zpracování
nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
A v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní
techniky nebo v listinné podobě.
Doba zpracování
Osobní údaje budou uchovány po dobu trvání obchodního styku a dále po dobu, po kterou to
vyžaduje příslušná tuzemská legislativa nebo právo EU.
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Zdroje získaných informací
Osobní údaje získáváme od subjektu údajů v souvislosti s uzavíráním obchodního vztahu, a to
buď písemně nebo ústně, z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako např. z obchodního
rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí apod.
Ochrana osobních údajů
Osobní údaje jsou díky kontrolním, technickým i bezpečnostním mechanismům zabezpečeny
proti neoprávněnému přístupu a přenosu, před jejich ztrátou či zničením, před jejich možným
zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých
pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.
Příjemce osobních údajů
Osobní údaje mohou být předávány pouze v odůvodněných případech a pouze v nezbytném
rozsahu orgánům státní správy a veřejné správy, pokud je tato povinnost stanovena zákonem,
a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv správce.
Správce může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele, a to pouze na základě
uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje
správce. Údaje tak mohou být předávány dodavatelům zajišťujících pro správce služby, které
spočívají v rozesílání pošty, doručování zboží, poskytování účetních, daňových a IT služeb
apod.
Vaše práva
Poskytování osobních údajů je zcela dobrovolné.
Máte právo:
- Právo na přístup – můžete kdykoliv Správce požádat o přístup ke svým osobním
údajům, které o Vás zpracovává
-

Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu chybných, nepřesných nebo
nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracovává

-

Právo na výmaz – můžete Správce požádat o výmaz svých osobních údajů, a to např.
v případě, kdy, již tyto údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly poskytnuty,
pokud však není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních a zákonných povinností

-

Právo na omezení zpracování – můžete Správce požádat o omezení zpracování Vašich
osobních údajů, pokud však není nutné je v tomto rozsahu zpracovávat pro splnění
právních a zákonných povinností
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-

Právo na přenositelnost údajů – máte právo na získání osobních údajů, které jste
Správci poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
a právo předat tyto údaje jinému správci, avšak tím nesmí být nepříznivě dotčena práva a
svobody jiných osob

-

Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu,
máte právo tento souhlas pro účel, pro který byl udělen, kdykoliv odvolat, a to písemně na
adresu Správce

-

Právo vznést námitku – v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě
oprávněného zájmu Správce (marketing, profilování, ..), musíte být o takovém způsobu
zpracování osobních údajů předem informováni a můžete proti takovému zpracování
vznést námitku

-

Právo podat stížnost - máte právo vznést stížnost a v případě podezření, že zpracování
údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života, nebo v rozporu
se zákonem, máte právo o odstranění vzniklého stavu. V případě, že k odstranění
vzniklého stavu nedojde, máte právo se obrátit k dozorovému orgánu, kterým je Úřad na
ochranu osobních údajů. Postup podle předchozí věty nevylučuje možnost podání stížnosti
na Úřad na ochranu osobních údajů přímo.
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