INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBCHODNÍ PARTNEŘI

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech
souvisejících s tímto zpracováváním správcem, kterým je společnost GTT a.s., IČ 63080605, sídlem Horňátecká
1772/19, 180 00 Praha 8 (dále též jen „Správce“).
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDA JŮ, KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost GTT a.s., IČ 63080605, sídlem Horňátecká 1772/19, 180 00 Praha
8Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Mgr. Jana Adámková, IČ 42222478, sídlem Jana a Jos.
Kovářů 773, 562 01 Ústí nad Orlicí, kontakt: dpo@ak-adamkova.cz.
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává tyto osobní údaje podnikajících fyzických osob:
 jméno a příjmení (příp. název subjektu);
 IČ, DIČ, sídlo;
 telefonní číslo a e-mailová adresa;
 bankovní spojení.
Správce zpracovává tyto osobní údaje kontaktních osob, se kterými jedná v rámci obchodních vztahů
s právnickými osobami:



jméno a příjmení;
telefonní číslo a e-mailová adresa.

ÚČEL A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Získané osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli realizovat vzájemný smluvní vztah, tedy z důvodu
plnění smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
„Nařízení“). Bez poskytnutí výše uvedených údajů zpravidla nelze smluvní vztah realizovat. Telefonní číslo a emailová adresa slouží k nezbytné komunikaci. Dále mohou být uvedené osobní údaje zpracovávány také za
účelem plnění našich souvisejících zákonných povinností a případného bránění našich práv. E-mailová adresa
může být zpracovávána také za účelem zasílání obchodních sdělení, kdy právním titulem pro takové
zpracovávání je oprávněný zájem správce. Máte možnost kdykoli vznést námitku dle článku 21 Nařízení proti
zpracovávání Vašich údajů za tímto účelem, v takovém případě Vám již nadále obchodní sdělení nebudou
zasílána (je garantována neomezená možnost tzv. „opt-out“).
PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou předávány provozovatelům poštovních služeb v případě doručování
korespondence a balíků, právnímu zástupci, je-li nutné řešit smluvní, případně spornou agendu, orgánům
veřejné moci, a to v případě, kdy si zpracovávané osobní údaje vyžádají na základě platných právních předpisů.
DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou uloženy na dobu nezbytně nutnou. Není-li doba uložení, resp. povinné archivace,
stanovena právním předpisem, jsou Vaše osobní údaje uchovávány nejdéle po dobu 5 let od ukončení
vzájemných smluvních vztahů (dostatečná doba pro uplatnění případných nároků a vyřešení veškerých
záležitostí). S ohledem na povinnou archivaci účetních dokladů a podkladů k nim jsou údaje uvedené na účetních
dokladech archivovány podle příslušných právních předpisů (např. 10 let od konce zdaňovacího období, ve
kterém se uskutečnilo plnění).
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VAŠE OPRÁVNĚNÍ A DAL ŠÍ INFORMACE

Máte právo na přístup ke svým osobních údajům, to znamená, že máte právo získat potvrzení o tom, které Vaše
osobní údaje jsou zpracovávány, jaký je účel jejich zpracování, komu jsou osobní údaje zpřístupněny, jaká je
jejich doba uložení, jaká jsou Vaše práva (oprava, výmaz údajů, omezení zpracování, právo vznést námitku),
informace o zdroji osobních údajů, nejsou-li osobní údaje získány od Vás.
Zároveň máte právo na opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné. Pokud se domníváte, že některé Vaše
zpracovávané osobní údaje jsou neúplné či nepřesné, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu: info@gtt-as.cz.
Nedojde-li k nápravě, obraťte se na osobu pověřence (e-mailová adresa uvedena výše). Dalším z Vašich
oprávnění je požadovat, aby zpracovávání Vašich osobních údajů bylo omezeno, a to z důvodu nepřesnosti (po
dobu, než bude ověřena přesnost), protiprávnosti zpracování, či pokud poskytnuté údaje potřebujete k určení,
výkonu nebo obhajobě právních nároků. V souladu s platnou legislativou máte právo na výmaz, nebo také „právo
být zapomenut“, a to v situaci, kdy osobní údaje již není třeba uchovávat, a v dalších případech stanovených
platnou legislativou (odvolání souhlasu, námitky proti zpracování, protiprávnost, plnění právní povinnosti
apod.). Jak je již uvedeno výše, pokud nesouhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, máte právo ve smyslu čl. 21
Nařízení vznést námitku a osobní údaje již nebudou pro tento účel zpracovávány.
S ohledem na to, že zpracování se neprovádí automatizovaně, ani na základě něho nedochází
k automatizovanému rozhodování nebo profilování, nelze využít práva na přenositelnost údajů. Přesto se však
na nás můžete obrátit, a to i v případě jakýchkoli dotazů, připomínek či požadavků týkajících se Vašich osobních
údajů.
Pokud se domníváte, že zpracováváním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení, máte právo podat stížnost
u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.
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