TBG České Budějovice spol. s r.o., IČ: 25105761, se sídlem č.p. 78, 370 01 Planá,
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 8058

Pravidla pro zpracování osobních údajů dotčených
fyzických osob, se kterými Společnost přijde do styku
v rámci své obchodní činnosti (dále jen jako „Pravidla“)
Preambule
Tato Pravidla jsou vyhotovena s cílem zajistit co nejlepší možnou implementaci
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 jako „GDPR“), které
nabývá účinnosti 25.5.2018. Primárním cílem těchto Pravidel je poskytnout dotčeným
fyzickým osobám zejména informace o tom, jaké osobní údaje naše Společnost
zpracovává, jaká práva v souvislosti s tímto zpracováním mají a po na jakou dobu
a za jakým účelem toto zpracování probíhá.
I.
Okruh osobních údajů
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné dotčené
fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Subjekt údajů přitom může být buď
v postavení zákazníka, obchodního partnera Společnosti, přímého smluvního partnera
(klienta či dodavatele služeb), nebo v postavení zástupce / kontaktní osoby přímého
smluvního partnera (klienta či dodavatele služeb), ať již je smluvní partner právnickou
či fyzickou osobou. S ohledem na předměty činnosti Společnosti zde spadají zejména
následující údaje:
- jméno a příjmení
- adresa trvalého pobytu
- adresa sídla, případně jiná kontaktní adresa
- datum narození, případně rodné číslo (jde-li o povinný identifikátor)
- IČ, DIČ
- název právnické osoby, v rámci které subjekt údajů působí
- funkce subjektu údajů v rámci právnické osobě, v níž tento působí
- kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail
II.
Účel zpracování údajů
Osobní údaje budou zpracovávány převážně z důvodu plnění smlouvy, plnění
zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů naší Společnosti (dále jen
jako „Zákonné důvody“). Ke zpracování osobních údajů ze Zákonných důvodů
není zapotřebí souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů pak není oprávněn odmítnout
zpracování údajů z důvodu plnění smlouvy či splnění zákonných povinností.
U Zákonných důvodů pak z povahy věcí připadají zejména následující účely
(demonstrativní výčet):

-

-

plnění zákonných povinností: daňových i povinností stanovených zvláštními
zákony;
plnění smlouvy: typicky identifikace smluvního partnera, či druhé strany smlouvy,
evidence pohledávek, vymáhání pohledávek a jiné spory se smluvními partnery
atd.;
oprávněné zájmy: vymáhání pohledávek společnosti, sledování platební morálky
zákazníků a obchodních partnerů společnosti pro účely prevence vzniku
pohledávek, zajištění důkazů o činnosti jakožto prevence sporů; evidence
dlužníků.

Osobní údaje budou pro shora uvedené účely a ze Zákonných důvodů zpracovány
v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení
nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté budou osobní údaje
vymazány či anonymizovány.
III.
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Společnost. Vaše osobní údaje
může Společnost za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro
nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
1.1.1. externí účetní;
1.1.2. externí advokátní kanceláři;
1.1.3. externímu auditorovi;
1.1.4. soudu, soudnímu exekutorovi;
1.1.5. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, IT služby.
IV.
Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávat po dobu, po kterou bude probíhat plnění
smluvních povinností, či je vymáhána pohledávka, nebo po dobu nezbytnou k plnění
archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon
o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
V.
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující
práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování;
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich
obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit na vzoru žádosti, který je umístěn na
internetových stránkách www.frischbeton.eu, a tento vzor zašlete na adresu:
č.p. 78, 370 01 Planá.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení,
zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud jsou,
pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme
zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést
námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování
Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí
je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou
úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění
Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud
(i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
(ii) zpracování je protiprávní,
(iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování, nebo
(iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné
otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich
osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít
z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu
oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého
marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

