ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně
osobních údajů a od 25. 05. 2018 nařízením (EU) č. 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR)) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR
Kontaktní údaje správce osobních údajů (dále Správce)
VÝMYK creative s.r.o.
IČ: 06795463
Zahradní 665/47
Plzeň, 326 00
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační
a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Jedná se zejména o tyto kategorie
osobních údajů:
•

adresné a kontaktní údaje

•

popisné údaje, např. číslo bankovního účtu

•

další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
•

plnění smlouvy a poskytování služeb

•

splnění právní povinnosti

•

účetní a daňové účely

Práva subjektů osobních údajů
•

právo znát účel zpracování osobních údajů

•

právo znát kategorie dotčených osobních údajů

•

právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

•

právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy

•

právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení

jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování
•

právo podat stížnost u dozorového úřadu

•

právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou
získány od subjektu osobních údajů

•

právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní
údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, skutečnosti o tom, zda
dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

•

právo být informován pokud hodlají Správci zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný
účel, než pro jaký byly shromážděny

•

Subjekt údajů má právo neposkytnout Správci své osobní údaje. V případě, že je
poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje
Správce subjekt údajů, že mu nebude moci poskytnout své služby.

