Správce osobních údajů
Jméno: SAFE partner s.r.o.
IČ:

070 83 998

Adresa: Ostrožská Lhota č.p. 258, PSČ 687 23
E-mail: info@safepartner.cz
Tel:

+420 604 160 702

Zpracování osobních údajů
1.1.

Správce provádí v souvislosti s plněním předmětu smluv uzavřených se zákazníky zpracování osobních
údajů ve smyslu Nařízení 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“), v rámci kterého zpracovává adresní a jiné identifikační údaje
zákazníků, to je zejména: (i) v případě fyzických osob tyto osobní údaje - jméno, příjmení, datum narození,
rodné číslo, adresa trvalého bydliště, bankovní údaje, e-mailová adresa, u podnikajících dále IČ a DIČ,
případně další údaje potřebné pro splnění předmětu smlouvy a (ii) v případě právnických osob tyto
identifikační údaje - název, IČ, DIČ, adresa sídla, údaje o statutárním orgánu, bankovní údaje, e-mailová
adresa, případně další údaje potřebné pro splnění předmětu smlouvy. Tyto osobní údaje správce
zpracovává výhradně za účelem plnění předmětu uzavřených smluv tak, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému přístupu k těmto osobním údajům, jakož i k jejich jinému zneužití a dále také
k marketingovým účelům, kdy subjekt těchto údajů uzavřením smlouvy souhlasí, aby mu na jeho emailovou adresu byly zasílány informace o produktech a službách formou pravidelného newsletteru.
Souhlas se zasíláním newsletteru může být ze strany subjektu údajů kdykoliv jednostranně odvolán
kliknutím na odkaz obsažený na konci každého newsletteru.

1.2.

Správce provádí zpracování osobních údajů také v návaznosti na zadání dotazu prostřednictvím
webového formuláře, přičemž v souvislosti se zodpovězením dotazu správce zpracovává veškeré
identifikační údaje, které tazatel ve formuláři uvede, a to výhradně za účelem zodpovězení dotazu tak,
aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k těmto osobním údajům, jakož i k jejich jinému zneužití a
dále také k marketingovým účelům, kdy subjekt těchto údajů odesláním dotazu souhlasí, aby mu na
uvedenou e-mailovou adresu byly zasílány informace o produktech a službách formou pravidelného
newsletteru. Souhlas se zasíláním newsletteru může být ze strany subjektu údajů kdykoliv jednostranně
odvolán kliknutím na odkaz obsažený na konci každého newsletteru.

1.3.

Správce se v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle odst. 1.1 a 1.2 zavazuje:

a)

provádět zpracování osobních údajů pouze po dobu trvání uzavřené smlouvy nebo po dobu platnosti
uděleného souhlasu, není-li současně splněna jiná podmínka pro zákonnost zpracování, a to pouze na
území České republiky nebo jiného členského státu EU s tím, že v případě, že by mělo dojít k přenosu
osobních údajů do jiného než členského státu EU, je správce povinen k takovému přenosu získat od
subjektu údajů souhlas,

b)

zajistit, aby se jeho zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, zavázali k mlčenlivosti,

c)

přijmout a udržovat vhodná technická a organizační opatření, aby byla zajištěna ochrana práv subjektů
osobních údajů a nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům,

d)

nezapojovat do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného
povolení subjektu údajů a v případě, že bude zapojen další zpracovatel, zajistit, aby plnil veškeré povinnosti
stanovené v tomto odstavci pro správce,

e)

reagovat na žádosti subjektů údajů o výkon jejich práv dále uvedených v odst. 1.4, to je zejména žádosti o
přístup k osobním údajům, o opravu osobních údajů, o odstranění osobních údajů, o přesun osobních

údajů apod.,
f)

vymazat po skončení uzavřené smlouvy nebo dle pokynu subjektu údajů veškeré osobní údaje
zpracovávané správcem a vymazat existující kopie, a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne skončení
uzavřené smlouvy a o tomto vydat subjektu údajů písemné potvrzení s výjimkou případů, kdy je uchování
osobních údajů nezbytné pro: (i) splnění právní povinnosti, (ii) účely archivace nebo (iii) určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků,

g)

bezodkladně oznámit subjektu údajů případné porušení zabezpečení jeho osobních údajů nebo podezření
na toto porušení,

h)

nahradit subjektu údajů škodu způsobenou v případě porušení povinností správce stanovených v tomto
odstavci nebo v případě porušení ustanovení o ochraně osobních údajů.

1.4.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý subjekt údajů dle GDPR zejména následující práva:

a)

Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda
zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní
údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

b)

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) - představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce
zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt
údajů o to požádá.

c)

Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil
zpracování jeho osobních údajů (např. jsou-li údaje nepřesné, zpracování je protiprávní, ale subjekt
nepožaduje výmaz, správce již osobní údaje nepotřebuje apod.)

d)

Právo vznést námitku - proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany
nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má
subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu
údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e)

Právo na přenositelnost údajů - dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl,
v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to
technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

f)

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, pokud jsou osobní údaje
subjektu údajů zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo z důvodu splnění
právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

1.5.

K uplatnění práv subjektu údajů uvedených v předchozím odstavci je možno využít následující formulář:
http://safepartner.cz/DATA/files/formular_SAFE_partner_zadost_subjektu_udaju_20190304.pdf

1.6.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu
osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

1.7.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným
správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

