INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
poskytované v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění a nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Autovrakoviště Hejtmánka s.r.o., IČ: 27173984,
se sídlem: K Podchlumí 1356 Mladá Boleslav, 293 01 (dále jako „Autovrakoviště Hejtmánka").
Kontaktní údaje Autovrakoviště Hejtmánka: e-mail info@autovrakovistehejtmanka.cz, telefon
+420 326 734 411.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?
Správce zpracovává pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro vytvoření
nabídky, jednání o nabídce nebo pro odpověď na Vámi vznesený dotaz. Tyto osobní údaje
budou společností Autovrakoviště Hejtmánka zpracovávány po dobu jednání o uzavření
smlouvy mezi Vámi a Autovrakoviště Hejtmánka, nejdéle 10 let od vaší poptávky, pokud
neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. Po uplynutí této doby správce osobní údaje vymaže.

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů
však znemožňuje identifikaci zákazníka jako smluvní strany a tedy i uzavření příslušné smlouvy
(např. kupní či o dílo).

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?
Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení je
dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adresu sídla
Autovrakoviště Hejtmánka, e-mailem na adresu: info@autovrakovistehejtmanka.cz (v
předmětu e-mailu je nutno uvést text "odvolání souhlasu").

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
POSKYTOVÁNY
Zpracování osobních údajů je prováděno společností Autovrakoviště Hejtmánka, tedy
správcem osobních údajů. Tyto osobní údaje pro tuto společnost mohou zpracovávat případně
další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době
společnost nevyužívá.

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje jsou Správci zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po
ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost
nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje
zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou
příslušným právním předpisem. Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na
základě souhlasu je uvedena v tomto souhlase.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte dle Zákona zejména následující
práva:
Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádáte-li o informaci o zpracování
Vašich osobních údajů, je Správce povinen Vám tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle §
12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.
Ochrana práv dle § 21 Zákona: Zjistíte-li či se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, můžete požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby
Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením
opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení, tedy s účinností od 25.5.2018 máte zejména následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává
Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.
Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených
Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných
osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro
jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s
řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.
Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo vznést u Správce
námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů
Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy
ochrany práv a oprávněných zájmů Správce.
Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo získat Vaše
osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu
osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno
Nařízení.
Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či
uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu Správce, či elektronicky na adresu:
info@autovrakovistehejtmanka.cz.

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu
zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich
ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi
osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých
povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Poskytnutím osobních údajů touto cestou potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky
změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových
stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu,
kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti 25. 5. 2018.

